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Abstrakt 

Podnikový informační systém je nedílnou součástí každé větší společnosti. Zjednodušuje 

řízení společnosti pomocí standardizace, automatizace a zrychlením procesů. To vede 

k zpřehlednění při delegování pravomocí, vyvozování osobní odpovědnosti a v neposlední 

řadě k přesné a okamžité evidenci dat, z kterých se vytváří statistiky a přehledy pro 

rozhodování, odhad budoucnosti, atd. Pokud se společnost rozhodne nahradit zastaralý 

informační systém, je potřeba zmapovat klíčové procesy, analyzovat možnosti jejich 

optimalizace a rozhodnout se jakým způsobem vybere nový systém tak, aby to negativně 

neovlivnilo chod společnosti. Pořízení nebo aktualizace podnikového informačního 

systému je investice, proto je potřeba vybrané možnosti zvážit a spočítat jejich návratnost. 
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systém, ekonomické ukazatele, analýza podnikových procesů, analýza podnikových 

informačních systému, modelování požadavků 



 

 

Abstract 

Business information system is an integral part of any larger company. Simplifies 

management company through standardization, automation and acceleration processes. 

That leads introduce clarity of delegation, deducing of personal responsibility and not least 

for accurate and immediate recording of data, which is used to create statistics and reports 

for decision making, estimation of the future, etc. If a company decides to replace the 

outdated information system is needed to map key processes, analyze the possibilities of 

optimization and decide how it chooses a new system so that it would not adversely affect 

the operation of the company. Renewal or update business information system is an 

investment, so you need to consider the options selected and calculate their returns. 
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1 Úvod 

Začínající společnosti, které pracují s menším objemem dat, často využívá tabulkové 

procesory např. MS Excel ke správě dat a řízení procesů (soupis zásob materiálu, 

personální dat zaměstnanců, správa objednávek, evidence faktur apod.) Důvodem často 

bývá nízká pořizovací cena kancelářských balíků, které jsou nezbytnou součástí 

softwarového vybavení společnosti, a iluze jejich dostatečné funkcionality. Může se zdát, 

že se tabulkové procesory dají do jisté velikosti společnosti využívat jako levné provizorní 

řešení, které může dočasně podnikový informační systém nahrazovat. Je však důležité 

zvážit rizika a důsledky plynoucí z tohoto rozhodnutí. Nejčastějším problémem těchto 

společností je přehlížení signálů upozorňujících na potřebu podnikového informačního 

systému (automatické kontroly, rostoucí objem zpracovávaných dat,…). Namísto 

nahrazení tabulkového procesoru informačním systémem, investují zdroje do 

„záplatování“ stávajícího řešení. Tento postup vede ke zbytečnému navyšování nákladů 

nejen na pořízení podnikového informačního systému (složitější analýza, migrace dat,…), 

ale i k navyšování provozních nákladů. 

Velké společnosti potřebují bezesporu plnohodnotný podnikový informační systém, který 

jim pomůže s řízením a automatizací podnikových procesů. Takový IS musí udržovat v 

aktuálním a stabilním stavu. 

1.1 Stanovení Cíle 

Cílem této práce je specifikace požadavků na informační systém pro společnost AŽD 

Praha s.r.o. s využitím vědomostí získaných během magisterského studia. Tato práce by 

měla sloužit jako podklad pro výběr vhodné varianty obnovy podnikového informačního 

systému. 

V rámci této práce budou zmapovány klíčové procesy společnosti spojené s podnikovým 

informačním systémem. V rámci jejich mapování bude vyhodnocena kvalita navržených 

procesů. V případě zjištění nadbytečných činností v rámci procesu, bude navržena 

optimalizace tak, aby se neplýtvalo zdroji společnosti. Půjde spíše o výjimečné případy. 

Pokud by z analýzy vyplynulo více závažných nedostatků, bude společnosti navržen 
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reengineering procesů. Na základě zmapování procesů a požadavků na systém budou 

analyzovány a vyhodnoceny možné způsoby obnovy zastaralého informačního systému 

společnosti. Jelikož je zavedení nového systému nebo jeho obnova investice, budou 

navržené možnosti porovnány z pohledu jejich ekonomické výhodnosti. 

Společnost implementovala svůj informační systém v roce 2004. V současnosti je systém 

již zastaralý a jeho životnost je odhadována nejdéle na jeden až dva roky. Vezmeme-li v 

potaz, že časová kapacita potřebná na získání podkladů, jejich analýzu, realizaci 

výběrového řízení a schválení projektu je nemalá, musí společnost neprodleně začít tuto 

situaci řešit, aby nedošlo k výpadku systému a ohrožení výroby.  

Specifikace cíle metodou SMART 

Je důležité stanovit si cíl, který je reálně dosažitelný a je jasně definovaný výsledek, kdy 

můžeme cíl považovat za dosažený. Ke správnému definování cíle nám může pomoci 

metoda SMART. Ta říká, že správný cíl je konkrétní, měřitelný, dosažitelný, realistický a 

ohraničení v čase. [7] 

Jako cíl budeme považovat návrh nejlepší možné varianty vhodné pro obnovu 

podnikového informačního systému (konkrétně ERP systému), na základě kritérií 

plynoucích z mapování klíčových podnikových systémů a požadavků na systém. 

Vypracování návrhu je časově ohraničeno termínem odevzdání závěrečné práce. 
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2 Podnikové procesy 

Podnikový proces má i další pojmenování jako je Business proces, z něj ne zcela vhodný 

překlad obchodní proces a někdy je zkráceně označován jen jako proces. Vždy se jedná o 

určitý tok práce nebo činností, které jsou organizovány do navazující soustavy. Na základě 

takto definovaných procesů může snadno určovat i odpovědnost za jednotlivé činnosti. 

Mezi hlavní typy procesů spojených s výrobními podniky patří zpracování nabídky, příjem 

zakázky, nákup zboží, výroba, prodej produktu, finanční řízení a personalistika. Obecné 

schéma procesu je zobrazeno na Obrázek 1.  

výstupyvstupy

ZDROJE

činnost činnost činnost činnost

 

Obrázek 1 Schéma procesu [14] 

V odborné literatuře je podnikový proces popisován různě. Přesto mají tyto definice stejné 

jádro, které mluví o transformaci vstupů do produktu/služby nebo aktivity na konci 

výstupu. Pro názornost jsou níže uvedeny definice z české i zahraniční literatury, z které 

čerpá tato práce. 

Norma ČSN EN ISO 9001:2016říká, že proces je: „soubor vzájemně provázaných nebo 

vzájemně působících činností, které využívají vstupy pro dosažení zamýšleného výsledku.“ 

[21] 

Harrington: „Proces je po částech uspořádaná množina aktivit, které přinášejí přidanou 

hodnotu. Proces musí mít svého vlastníka. Rovněž má vstupy a musí mít výstupy.“ [22] 

M. Robson a P. Ullah: „Proces je tok práce postupující od jednoho člověka k druhému a 

v případě větších procesů i z jednoho oddělení do druhého, přičemž procesy lze definovat 

na celé řadě úrovní. Vždy však mají jasně vymezený začátek, určitý počet kroků uprostřed 

a jasně vymezený konec.“ [23] 
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M. Hammer aj. Champy: „Proces je soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více 

druhů vstupů a tvoří výstup, který má hodnotu pro zákazníka.“ [24] 

 Václav Řepa: „Podnikovým procesem zpravidla rozumíme objektivně přirozenou 

posloupnost činností, konaných s úmyslem dosažení daného cíle v objektivně daných 

podmínkách.“ [10] 

 Monika Grasseová, a kolektiv: „Proces je tedy soubor vzájemně působících činností, 

které dávají přidanou hodnotu vstupů – při využití zdrojů – a přeměňují je na výstupy, 

které mají svého zákazníka. “ [14] 

2.1 Definice důležitých pojmů 

Dalšími důležitými pojmy spojenými s procesy, které budeme potřebovat v rámci této 

práce, jsou subprocesy, činnosti/aktivity podměty a vazby. 

2.1.1 Subproces 

Procesy můžeme mapovat a modelovat do různé hloubky z důvodu přehlednosti a podle 

potřeby využití. Například u procesu obchodního případu nemusí být relevantní popisovat 

podrobně i proces párovaní faktury s příjemkou nebo výdej materiálu do výroby. Na 

základě toho můžeme tyto procesy označit jako subprocesy procesu obchodní případ a 

odkázat se na jiný diagram. 

BPM slovník definuje subproces jako: „část procesu, která vykazuje výkonovou, časovou, 

prostorovou nebo organizační homogenitu. Dělení na subprocesy je pomocné kvůli 

velikosti a přehlednosti modelů a může být podle míry složitosti i víceúrovňové.“ [e3] 

2.1.2 Činnost 

Činnost přestavuje hybnou sílu, které mění vstupy procesu v jeho výstupy. Lze ji definovat 

jako: „Činnost, úkol nebo aktivita je měřitelná jednotka práce, jejímž účelem je 

transformace vstupního prvku do předem definovaného výstupu.“ [11] 
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2.1.3 Podmět a Vazba 

Podmět je spouštěč činnosti/aktivity, které ve správně nastavených procesech nesmí 

probíhat náhodně. Můžeme je dělit na dvě podskupiny z hlediska procesu. Vnějším 

podmětům přicházejícím z okolí procesu říkáme události. Stav procesu je vnitřní podmět 

vyvolaný situací činnosti, ve které se nachází. 

Vazbami popisujeme návaznosti činností, aktivit. Tyto množiny jsou řazené do 

vzájemných návazností tvořících definovanou strukturu procesu., kterou nazýváme 

procesní tok. [6] 

2.1.4 Procesní tok 

„Procesní tok je sled kroků (činností, událostí nebo interakcí), který představuje postupně 

rozvíjející se proces, zapojujeme do spolupráce alespoň dvě osoby a vytváří určitou 

hodnotu pro zákazníka, jemuž má sloužit, nebo příspěvek pro podnik, v němž se 

uskutečňuje.“ [11] 

Procesní toky obvykle mají začátek i konec v rámci organizace, ale mohou přesahovat i do 

několika obchodních jednotek. 

2.2 Základní charakteristické rysy podnikových 

procesů 

Základní charakteristické rysy podnikových procesů se částečně liší autor od autora. Proto 

v této práci budeme vycházet z definice dle Grasseové a kol.:“cíl, měřitelné ukazatele, 

vlastník procesu, zákazník, vstupy, zdroje, výstupy, riziko procesu, regulátory řízení, 

činnosti, vymezený začátek, konec a rozhraní procesu.“ [14] 

2.2.1 Vstupy, výstupy a zdroje 

Vstupy spouštějí daný podnikový proces. Materiál, technologie, finanční prostředky, lidské 

zdroje, informace a čas považujeme za zdroje, které se využívají pro přeměnu vstupů na 

výstupy. Vstupem procesu může být výstup jiného podnikového procesu nebo výstup od 

dodavatele. 
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Výstup je výsledek přeměny vstupů. Tento výsledek je předán zákazníkovi, který si jej 

vyžádal, ve formě produktu nebo služby. Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, 

výstup může být vstupem jiného podnikového procesu. V tom případě musí daný výstup 

splňovat požadavky vstupu navazujícího procesu.  

2.2.2 Vlastník a zákazník 

Vlastník procesu je kompetentní osoba, která je zodpovědná za to, že výstup procesu 

dosahuje stanovených cílů. Provádí monitorování a vyhodnocování procesu pro zajištění 

dlouhodobé výkonosti a efektivnosti. 

Zákazníkem procesu je člověk, společnost nebo návazný proces. Zákazník využívá výstup 

procesu jako vstup pro vlastní proces nebo k uspokojení svých potřeb.  

2.2.3 Efektivnost procesu a měřitelné ukazatele 

Efektivnost procesu je definována normou ČSN EN ISO 9 000 jako: „rozsah, v němž jsou 

plánované činnosti realizovány a plánované výsledky dosaženy“ [21] Řekneme-li, že 

plánovaný výsledek je cíl, musíme být schopni tento cíl změřit (např. podle metody 

SMART) tak, abychom mohli jasně určit splnění nebo nesplnění cíle. Jednotlivé procesy 

nemusí mít stejné měřitelné ukazatele.  

2.2.4 Rizika a regulace řízení 

Proces se může dostat do stavu, který není žádoucí a který negativně ovlivní pokračování 

procesu případně další procesy. Z toho důvodu musíme u procesu identifikovat možná 

rizika ohrožující správný výstup procesu a snažit se je eliminovat. K eliminaci rizik a 

standardizaci procesů vede regulace řízení na základě zákonů, vyhlášek, norem,… 

2.3 Základní dělení podnikových procesů 

Pro potřeby ze strany informačních systémů můžeme podnikové procesy dělit podle 

významu na následující tři skupiny procesů. Pro přehlednost je na Obrázek 2 znázorněn 

hodnototvorný řetězec výrobního podniku, kde je vidět směr důležitých změn. Ty se musí 

provádět směrem shora na strategické úrovni plánování určením strategických cílů a 
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strategií, jak jich chceme dosáhnout. Tyto cíle určují klíčové procesy. Tyto procesy jsou 

společně s podpůrnými procesy integrovány díky podnikovými IS a následně jsou jimi i 

řízeny. 

Ŕízení vztahů s 
dodavatel

Nákupní
logistika

Výroba
Prodejní
logistika

Řízení vztahů se 
zákazníky

Strategické plánování a 
řízení společnosti

Řízení kvality a inovací

Řízení ekonomiky Řízení lidských zdrojů Řízení IS/ICT

ŘÍDÍCÍ PROCESY:

PODPŮRNÉ PROCESY:

HLAVNÍ PROCESY:

 

Obrázek 2 Hodnototvorný řetězec, řídící a podpůrné procesy výrobního podniku [15] 

Z pohledu vztahu ke společnosti můžeme dělit procesy na dvě skupiny. První jsou interní 

procesy, které probíhají v rámci společnosti nebo v rámci její organizační jednotky. Také 

můžeme říct, že jsou to procesy, které může podnik plně ovlivnit a které mají přesně 

definovaného vlastníka. Druhou skupinou jsou externí nebo také mezipodnikové procesy, 

které nemá společnost plně ve své správě a nemůže je stoprocentně ovlivnit. Jejich vlastník 

není přesně definovaný  

2.3.1 Klíčové/Hlavní/Základní (core) procesy 

Pod těmito názvy se skrývají procesy uspokojující potřeby našich externích zákazníků a 

vedou k dosažení cílů naplňujících mise společnosti. 
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2.3.2 Řídící/Správní/Vedlejší procesy 

Jde o procesy, kterými společnost vymezuje svou organizaci a administrativu. Jejich cílem 

je řídit chod společnosti tak, aby mohly být realizovány klíčové a podpůrné procesy. 

2.3.3 Podpůrné procesy 

Jak vyplývá z názvu, jedná se o procesy potřebné pro realizaci klíčových procesů. 

Například proces výroby potřebuje podpůrný proces zásobování materiálu. 

2.4 Metodika Capability Maturity Model  

Metodika Capability Maturity Model překládaný jako model dospělosti nebo také zralosti, 

který byl vypracován organizací Software Engineering Institute, rozlišuje procesy dle 

stupně jejich zralosti na šest úrovní: 

„Neexistující. Neexistuje žádný pozorovatelný proces; organizace doposud nezpozorovala, 

že má problémy, které je potřeba řešit. Při výskytu události reaguje spontánně. 

Náhodný. Organizace zjišťuje, že má problémy a pociťuje potřebu je řešit; neexistuje 

konsolidovaný přístup, veškeré relevantní aktivity se provádějí na ad hoc a individuální 

bázi. 

Opakovaný, ale pouze intuitivní. Existuje snaha o vytvoření standardních procesů, jejich 

využití je však intuitivní, což vede například k tomu, že stejné činnosti jsou opakovány 

různými lidmi. 

Formalizovaný. Existuje standardizace a popis procedur, zaměstnanci jsou na ně školeni; 

nicméně vlastní realizace zůstává v rukou jednotlivců. 

Měřitelný. Je přidán proces řízení a kontroly průběhu jednotlivých procesů; procesy se 

neustále zlepšují. 
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Optimalizovaný. Procesy byly vyvinuty do jejich nejlepšího možného stavu na základě 

průběžného zlepšování a sledování „best practices“ z okolí podniku. Činnosti zaměřené na 

optimalizaci procesu jsou součástí procesu.“ [5] 

Jelikož je cílem této práce zmapování klíčových podnikových procesů budou nás zajímat 

primárně procesy šesté úrovně. Tedy ty optimalizované. 
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3 Podnikové informační systémy 

Za podnikový informační systém budeme považovat software, který umí ukládat a 

poskytovat data organizace, která jej využívá. Jako jádro těchto systémů můžeme určit 

systém plánování podnikových zdrojů, který označujeme zkratkou ERP z anglického 

Enterprise Resource Planning. V ideálním stavu ERP systém integruje veškeré procesy, 

které zajišťují chod společnosti, v rámci modulů rozdělujících procesy do logických celků. 

Na rozdíl od jiných softwarů, které se prodávají v takzvaném krabicovém řešení je vhodné 

ERP systémy implementovat v customizované podobě. To znamená, že je software na 

základě analýzy podnikových procesů upraven na míru společnosti, která jej bude 

využívat. ERP systém můžeme brát jako jádro, na které se navazují další subsystémy. Mezi 

standardně implementované subsystémy patří CRM systém (Customer Relationship 

Management) určený pro uchovávání informací o zákaznících, SCM systém (Supply Chain 

Management) spravující informace o dodavatelích a MIS systém (Management 

Information System), který poskytuje souhrnné informace využívané při manažerském 

rozhodování nebo plánování strategie na další období. Nad těmito subsystémy je poslední 

část zvaná Business Intelligence, která používá zkratku BI. BI je charakterizováno jako: 

„obor činnosti nadřazený všem procesům zpravodajství v podnikatelském segmentu. 

Sleduje, shromažďuje, analyzuje a zpracovává údaje o podnikatelském prostředí jako 

celku, nejen o zákaznících, trhu nebo konkurentech“ [25] 

BI

CRM MIS SCM

Jádro ERP

 

Obrázek 3 Zjednodušené schéma ERP www. businessit.cz červen 2016 
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3.1 ERP systémy 

ERP systém je v odborné literatuře vymezen pomocí různých definic, které se shodují 

z pohledu vymezení kompetencí v rámci IS, ale liší se hloubce specifikace těchto 

kompetencí: 

„ERP systém je obecně komplexní systém, který pokrývá všechny oblasti fungování 

podniku a současně je vybudovaný na jediné platformě. “ [17] 

„je typ aplikace, resp. Aplikačního software, který umožňuje řízení a koordinaci všech 

disponibilních podnikových zdrojů a aktivit. Mezi hlavní vlastnosti ERP patří schopnost 

automatizovat a integrovat klíčové podnikové procesy, funkce a data v rámci celé 

firmy.“ [2] 

„ERP systems are SW tools used to manage enterprise data. ERP systems help 

organizations deal with the supply chain, receiving, inventory management, customer 

order management, production planning, shipping, accounting, human resources 

management, and other business function. (ERP systémy představují softwarové nástroje 

používané k řízení podnikových dat. ERP systémy pomáhají podnikům v oblasti 

dodavatelského řetězce, příjmu materiálu, skladového hospodářství, přijímání objednávek 

od zákazníků, plánování výroby, expedice zboží, účetnictví, řízení lidských zdrojů a 

v dalších podnikových funkcích.) (Somers and Nelson, 2003)“ 

„Informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je schopen pokrýt 

plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a jejich transformaci na 

výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po strategickou.“ [20] 

3.1.1 Základní požadavky  

Mezi základní požadavky patří implementace klíčových procesů, splnění základních 

vlastností a technologických aspektů. 

 Klíčové procesy z pohledu ERP 

o Ekonomie 
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o Výroba 

o Výrobní logistika 

o Lidské zdroje  

 Základní vlastnosti 

o Integrace klíčových podnikových procesů 

o Automatizování procesů nebo jejich rutinních částí 

o Snaha o automatizaci klíčových podnikových procesů 

o Sběr informací a jejich vyhodnocení v reálném čase  

o Centrální úložiště dat ve standardizované formě a jejich sdílení 

o Jednotný funkční celek 

 Technologické aspekty 

o Výkonnost 

o Spolehlivost 

o Bezpečnost 

o Uživatelská přívětivost 

o Verzování 

o Customizace 

3.1.2 Vývoj ERP systémů 

Počátek vývoje ERP systémů můžeme datovat do šedesátých let minulého století. V té 

době velké společnosti začali vyvíjet celopodnikové IS kontrolující zásoby a sklady. 

Následoval vývoj MRP v sedmdesátých letech a MRPII v letech osmdesátých. [e4] 

Důležitým bodem v historii je vznik SQL, díky kterému se začaly vyvíjet a v devadesátých 

letech implementovat softwarové aplikace. V této době existovali tři varianty řešení 

informačních systémů. Jednalo se o rozvoj existujícího řešení, vývoj nového systému na 

míru nebo nákup hotového softwarového systému. Varianta nákupu hotového 

softwarového systému na trhu začala dominovat a svou pozici si udrželi dodnes.  
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 1. Generace 
1975 

2. Generace 
1985 

3. Generace 
1992 

4. Generace 
1996 

5. Generace 
po 2000 

Způsob 
zpracování 

Dávkové 
zpracování 

Zpracování 
v dialogu 

Zpracování 
v dialogu i 
v dávce 

Možnosti 
volby 
zpracování 

Zpracování 
prostřednictv
ím internetu 

Přenositel-
nost 

Spojení 
s určitým 
počítačem – 
HW vazba 

Vazba na 
určitý operační 
systém 

Přenositelnost 
mezi 
operačními 
systémy – 
např. UNIX, 
OS400 atd. 

Třívrstvé 
aplikace 
(databáze, 
vlastní 
aplikace, 
prezentace, 
uživateli) 

Integrace 
aplikací SOA 

Programové 
prostředky 

Nižší 
programovací 
jazyky 

Vyšší 
programovací 
jazyky – např. 
COBOL 

Relační 
databáze a 
programovací 
nástroje SQL – 
např. Oracle, 
Informix 

Programovací 
prostředí JAVA 
a objektové 
databáze 

Prostředky 
XML“ 

Uživatelské 
podmínky 

Neinteraktivní Standardní 
obrazovky – 
textový režim 

Volně konfi- 
gurovatelné 
uživatelské 
obra-zovky – 
Windows 
prostředí 

Multimediální 
aplikace, 
internetové 
prostředí a 
webové 
stránky 

Přístup přes 
mobilní 
zařízení, 
tendence ke 
službám 

Funkčnost Plánování 
především 
materiálových 
požadavků 

Materiálové a 
kapacitní 
plánování a 
řízení 
výrobních 
zakázek 

Integrovaný 
informační 
systém řízení 
podniku 

Dodavatelsko-
odběratelské 
řetězení 

e-business, 
CRM, BI, 
PLM, APS 

Tabulka 1 Základní vývojové generace systémů ERP [5] 

Tabulka 1 popisuje základní vývojové generace systémů ERP od softwarových řešení typu 

ERP, které mu předcházeli. Označení ERP systém se začalo používat ve chvíli, kdy byl do 

podnikových informačních systémů integrován modul logistiky a financí. Následně 

docházelo k integraci dalších rozšiřujících modulů, jako jsou vztahy s dodavateli a klienty. 

Současné trendy se zaměřují na služby a tak navazují na architekturu klient-server.  
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3.2 Typy ERP systémů 

ERP systémy dělíme do tří kategorií. Kritériem pro zařazení do kategorie je schopnost 

systému pokrýt klíčové procesy z kapitoly3.1.1. 

3.2.1 All –in –One: 

Jak je zřejmé z názvu tento typ ERP systému pokrývá všechny čtyři klíčové procesy. 

Výhodou je vysoká úroveň těchto systémů, která zajišťuje dostatečnou integraci pro 

převážnou většinu společností. Na druhou stranu je tato výhoda často vykoupena vyšší 

cenou customizace. 

3.2.2 Best of Bread 

Tato skupina se zaměřuje na určitou oblast podniku či procesů specifických pro různá 

odvětví. Z toho vyplívá výhoda vysoké úrovně funkcionality pro oblast, na kterou je 

systém zaměřen. Ze zaměření na specifické oblasti plyne i nevýhoda v podobě nutnosti 

řešit více IT projektů (implementace dalších systémů) z důvodů nepokrytí celého spektra 

požadavků. Využíváním více systémů může dojít k nekonzistentnosti dat. 

3.2.3 Litle ERP 

Takzvané „odlehčené verze“ jsou určeny pro menší až střední společnosti z důvodu nižší 

ceny a implementačními požadavky na hardware i software. Nevýhodou je nedostatečná 

funkcionalita v případě růstu společnosti.  

Další parametry, podle kterých můžeme dělit ERP systémy, patří např. velikosti obratu 

zákazníka na skupiny High-end Market, Mid-range Market a Low-and Market. Tento 

parametr členění se používá hlavně u produktů na světovém trhu. U nás se více využívá 

dělení podle velikosti podniku na malé, střední a velké společnosti, které definuje zákon o 

účetnictví  [e5] 
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3.3 Varianty řešení obnovy ERP systému 

Při řešení obnovy ERP systému můžeme vycházet ze tří základních variant. Jedná se o 

rozvoj stávajícího řešení, vývoj vlastního nového systému nebo nákup hotového řešení. 

Tyto základní varianty můžeme dále větvit například dle provozovatele na outsourcing a 

vlastní správu. 

3.3.1 Rozvoj existujícího řešení 

U rozvoje existujícího řešení hraje roli, zda se jedná o ERP systém, který byl koupen jako 

hotové řešení nebo o rozvoj vlastního ERP systému. V případě vlastního ERP systému 

jsme omezeni kvalitou stávajícího řešení, náklady na rozvoj a případně časovými 

možnostmi. U hotového řešení je dobré zvážit kvalitu ERP systému, úroveň a rozsah 

nabízených doplňkových služeb jako je servis, školení, rychlost řešení problémů, cena 

licencí apod. 

Výhodou rozvoje ERP systému je levnější a často i rychlejší realizace požadavků. Na 

druhou stranu je potřeba dát si pozor na celkové náklady a finální kvalitu, která na konci 

rozvoje nemusí odpovídat aktuálním požadavkům. [5] 

3.3.2 Vývoj vlastního nového systému 

Vývoj vlastního ERP systému předpokládá vyšší finanční i časové náklady na realizaci 

včetně rizika, že finální systém nebude dostatečně kvalitní. Tato varianta je vhodná pro 

společnosti se specifickými požadavky, které není nabídka hotových řešení ERP systémů 

schopna uspokojit. Společnost musí při vypracovávání zadání myslet na požadavky, které 

mají hotová řešení jako standard, místo aby se věnovala jen specifikaci zvláštních 

požadavků. 

3.3.3 Nákup hotového softwarového systému 

Při nákupu hotového řešení můžeme počítat s téměř 100% jistotou, že ERP systém nebude 

splňovat všechny naše požadavky. Tento problém se řeší customizací podle konkrétních 

požadavků zákazníka. Obrovskou výhodou této varianty je rychlost nasazení a z 
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dlouhodobého hlediska nižší náklady, zaručená funkcionalita a budoucí vývoj (u 

zavedených společností)  

3.4 Outsorcing ERP systému 

Outsorcing ERP systému je protiklad správy ERP systému vlastními zdroji společnosti. 

Společnosti využívají outsorcing napříč všemi oblastmi. Jedná se v podstatě o službu, která 

zajišťuje správu a chod určité skupiny specializovaných procesů. Výhodou této služby je 

ekonomická výhodnost plynoucí ze snížení nákladů na odborníky, technologie, stroje atd., 

jejichž kapacitu není společnost schopna plně využít. 

3.5 Podpora podnikových procesů informačními 

systémy 

Podnikové informační systémy jsou důležitým pomocníkem v oblasti procesů, které lze 

plně nebo alespoň částečně automatizovat. Jedná se například o párování faktur 

s příjmovým dokladem nebo dodržení workflow. Podle metodiky CMM bychom tyto 

procesy zařadili ideálně do skupiny optimalizované a minimálně do skupiny 

formalizované.  

V rámci podpory podnikových procesů je IS rozdělen do logických celků v závislosti na 

podnikových procesech. Tyto celky nazýváme moduly. Moduly mají mezi sebou vazby 

(využívají jednotná data) a vzájemně spolupracují. 

Současným trendem ve vývoji podnikových informačních systémů je možnost maximální 

customizace dle individuálních potřeb společnosti a zároveň maximálního využití 

vestavěných best practices – standardizovaných procesů ověřených nejlepšími 

společnostmi na světě. Výsledkem je využití individuálního přístupu pro procesy, které 

jsou ve společnosti unikátní, a úpravu „běžných “procesů podle nejlepších hráčů na trhu. 
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3.6 Podnikové procesy v závislosti životního cyklu 

podnikových systému 

Životní cyklus systémů dělíme na tři fáze. První fází je předimplementační fáze. V této fázi 

se provádí plánování, sběr a analýza dat, modelování podnikových procesů a příprava. 

Pokud je to nutné, tak jsou procesy upravovány. Následuje samotná implementace systému 

a příprava na nasazení, kde se využívají referenční procesní modely včetně best practices 

se snahou šetřit zdroje vynaložené na implementaci, migrace dat a testování správného 

nasazení. Třetí a poslední fází životního cyklu podnikového informačního systému je 

samotný provoz systému včetně dalšího rozvoje a optimalizace.  

Z pohledu podnikových procesů je nejdůležitější první fáze, kdy je prostor pro 

reengeneering procesů, hledání a úprava procesů, které nejsou optimální, nahrazení 

procesů pomocí externích dodavatelů (outsorcing). 
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4 Nástroje pro analýzu a návrh klíčových podnikových 

procesů a informačních systémů 

4.1 Analýza  

Na začátku každého projektu je analýza. Jejím cílem je poznáni problematiky, na kterou se 

zaměřuje, nikoliv návrh řešení. Nás bude zajímat analýza podnikových procesů společnosti 

AŽD Praha a analýza Informačního systému – konkrétně ERP sytému. 

„Analýza rozlišuje na objektu zkoumání jednotlivé části nebo prvky, vyděluje podmínky 

vzniku, etapy vývoje jevu či objektu, odděluje podstatné od nepodstatného, směřuje od 

složitého k jednotlivému a od mnohosti k jednotě.“ [26] 

4.1.1 Analýza podnikových procesů 

Analýza podnikových procesů by měla být součástí prvotní studie při realizaci obnovy 

nebo zavádění nového systému. Jak je vidět na Obrázek 4 v procesním řízení je analýza 

business procesů základním kamenem pro vývoj podnikových informačních systémů, 

implementaci workflow nebo Business Process Reengineeringu. V projektech řešících 

podnikové informační systémy je model podnikový procesů (BPM) a business model 

základna modelu IS. 
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Obrázek 4 Stejná podstata verus různé účely modelu business procesů [10] 

4.1.2 Analýza podnikového informačního systémy 

Analýza podnikového informačního systému obsahuje metodiku potřebnou k analyzování 

a následnému hodnocení všech jeho částí. Toto hodnocení je pak podkladem pro návrh 

efektivnějšího řešení systému, ve kterém musíme zohlednit požadavky uvedené 

v kapitole3.  

4.2 Modelování  

Při správném postupu modelování je ideální kombinovat grafické znázornění s textovými 

popisy a dalšími prvky jako jsou seznamy nebo tabulky. „Některé druhy informací se dají 

mnohem efektivněji předat diagramem než textem; obrázky navíc mohou přispět 

k překlenutí jazykové nebo slovní bariéry mezi různými členy týmu.“ [4] 
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Je důležité uvědomit si, že diagram není model. „Diagramy jsou pouze pohledy na 

model.“ [13] 

Graficky znázorněné diagramy zaznamenávají rozsáhlé a mnohdy i komplikované procesy 

společnosti/IS na základě skutečného dění. Může se proto stát, že méně zkušený analytik 

neodhadne hloubku diagramu a ve snaze popsat vše do nejmenšího detailu, vytvoří jeden 

rozsáhlý a nepřehledný diagram. U modelování podnikových procesů je možné se této 

situaci vyhnout použitím subprocesů, které rozvedeme ve vlastních diagramech. 

4.2.1 Metodiky a dokumentace 

I když existují různé normy a přístupy upřednostňují různé hlediska, má modelování své 

základní náležitosti. Tyto náležitosti jsou sepsány v různých metodikách. 

„Metodika definuje konkrétní postup řešení určitého problému (již opakovaně řešeného), 

vymezuje přesně jednotlivé kroky postupu nebo konkrétní metody. Metodika je určitý 

návod, jak dosáhnout výzkumného cíle, může být schematicky znázorněna vývojovým 

diagramem či podobným formalizovaným zápisem.“ [26] 

Cílem dokumentace je, co možná nejpřesněji a nejpřehledněji zaznamenat 

procesy/požadavky IS pomocí standardizovaných metodik jako je například Business 

Process Modeling and Notation. I přes to, že existují tyto kvalitní metodiky, nese velký díl 

na vytvoření kvalitní dokumentace samotný autor. 

4.2.2 Modelování podnikových procesů 

Modelování podnikových procesů, které popisují reálné fungování podniku, je často 

využívanou metodou v počáteční fázi projektů zaměřených na software. Diagramy 

popisující průběh podnikových procesů je vhodné zařadit do úvodní studie z důvodu 

srozumitelnosti pro všechny zainteresované strany v projektu.  

Na rozdíl od UML diagramů, které mají omezené možnosti vyjadřování, je modelování 

podnikových procesů schopno mnohem výstižněji zaznamenat vazby mezi základními 

procesy, což snižuje riziko špatného sestavení případů užití. Hlavní riziko při modelování 
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podnikových procesů je ze strany zákazníka, který nemusí uvést všechny závislosti 

v procesu a tím negativně ovlivnit výsledný systém. 

V rámci modelování podnikových procesů je potřeba definovat si termíny komplexní 

proces a primitivní Proces. 

Komplexní proces – Jedná se o procesy s vnitřními stavy, které představují čekání 

primitivního procesu na startovací událost. Komplexním procesem je např. obchodní 

případ.  

Primitivní proces – Jedná se o procesy, které můžeme brát jako základní činnosti, které 

nemají vnitřní stavy. Primitivním procesem je např. vytvoření objednávky.  

4.2.3 Modelování požadavků podnikového informačního 

systému 

Jeden z prvních kroků analýzy IS, který je potřeba učinit, je sestavení požadavků na 

software. Sestavení požadavků by mělo proběhnout ve spolupráci dodavatele IS a 

společnosti, která bude IS používat. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole 4.2.2, je 

vhodné k sestavení požadavků využít diagramy podnikových procesů. 

Požadavek můžeme definovat jako upřesnění potřeb a očekávání společnosti, které mají 

být implementovány v softwaru. Požadavky můžeme dělit na dva druhy. 

„Funkční požadavky (functional requirements), jež určují, jaké chovní bude systém 

nabízet, 

Nefunkční požadavky (non-functional requirements), které specifikují vlastnosti nebo 

omezující podmínky daného systému.“ [13] 

Požadavky musí být specifikovány tak, aby bylo jasně měřitelné jejich splnění – můžeme 

jednoznačně určit splnění/nesplnění požadavku. Dále je vhodné určit priority jednotlivých 

požadavků pro sestavení implementačních fází projektu nebo pro případ nutnosti zmenšit 
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projekt např. z časových nebo finančních důvodů. Požadavky můžeme kategorizovat do 

skupin dle společné oblasti např. pomocí metody FURPS, která je popsána v kapitole 4.7. 

Vydefinované požadavky můžeme více rozepsat pomocí modelování případů užití (use 

case), které jsou součástí jazyka UML viz kapitola 4.4. 

4.3 Business Process Modeling and Notation 

Zkráceně BPMN je otevřený standard pro modelování procesů, který vznikl pod záštitou 

organizace Business Process Management Initiative (BPMI). V současné době převzalo 

jeho podporu konsorcium Object Management Group (OMG). Aktuální verzi BPMN 

standardu můžeme najít na webových stránkách[e17]. Protože je tento standard 

podporován převážnou většinou mezinárodních společností jako je například ORACLE 

nebo IBM, stává se uznávaným volně dostupným standardem. 

BPMN rozlišuje tři druhy modelů: 

„Privátní procesy – vnitřní organizace. 

Veřejné abstraktní procesy – znázorňují informace mimo privátní procesy za účelem 

interakce mezi privátními procesy různých organizací. Specifikují obecné rozhraní 

privátních procesů s okolním světem. 

Procesy spolupráce – popisují interakce mezi dvěma nebo více konkrétními business 

entitami (např. podniky). Na rozdíl od veřejných procesů určují specifické rozhraní k jiným 

procesům.“ [6] 

4.3.1 Business Process Diagram 

V této práci je použit základní diagram podnikového procesu (Business Process Diagram – 

zkráceně BPD), který je sestaven z elementů. Každý element má své základní grafické 

symboly dělené do dvou skupin. První skupinu tvoří nezbytné základní symboly, jako je 

událost, činnost, brána, bazén, atd. Druhou skupinu tvoří rozšířená skupina symbolů, které 

jsou určeny pro detailní modelování procesů. 
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4.4 Unifikovaný modelovací jazyk/Unified Modeling 

Language 

Stručně můžeme jazyk UML popsat jako nástroj určený pro grafické notace softwaru, která 

je podporována nezávislým meta-modelem. Architektury softwaru popisovaného tímto 

modelovacím jazykem využívají objektově orientované programování (OOP). [1]. Níže je 

graficky znázorněno členění typů UML diagramů (Obrázek 5). 

„Jazyk UML byl navržen proto, aby spojil nejlepší existující postupy modelovacích technik 

a softwarového inženýrství. Jako takový je explicitně navržen takovým způsobem, aby jej 

mohly implementovat všechny nástroje CASE (computer-aided software engineering). 

Zmíněná koncepce vychází z pochopení zkušeností, že se rozsáhlé softwarové systémy 

obvykle bez podpory nástrojů CASE neobejdou. Diagramy vytvořené v jazyku UML jsou 

srozumitelné pro lidi, ale navíc je mohou snadno interpretovat i programy CASE.“ [13] 

Diagram komponent
(Component Diagram)

Diagram nasazení
(Deployment Diagram)

Diagram balíčků
(Package Diagram)

Diagram tříd
(Class Diagram)

Diagram složených 
struktur (Composite 
Structure Diagram)

Diagram objektů
(Object Diagram)

Diagram struktur
(Structure Diagram)

Diagram aktivit
(Activity Diagram)

Diagram případů užití
(Use Case diagram)

Stavový diagram
(Stave Machine Diagram)

Diagram interakcí
(Interakcion Diagram)

Sekvenční diagram
(Sequence Diagram)

Diagram komunikace
(Communication Diagram)

Diagram přehledu 
interakcí

(Interaction Overview 
Diagram)

Diagram časování
(Timing Diagram)

Diagram chování
(Behavior Diagram)

Diagram

 

Obrázek 5 Členění typů UML Diagramů [1] 
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4.4.1 CASE nástroje 

Zkratka CASE znamená Computer Aided Software Engineering. Volně přeloženo do 

českého jazyka jako „nástroje pro podporu analýzy a návrhu aplikací“. [4] Tyto nástroje 

vychází z UML a jsou v dnešní době plně využívány při návrhu architektury softwaru. Na 

rozdíl od takzvaných „kreslících programů“ (např. Microsoft Office Visio) je možné 

pomocí CASE nástrojů propojit diagramy UML, sdílet projekt mezi členy týmu, zálohovat, 

verzovat, generovat zdrojové kódy a mnoho dalších užitečných funkcionalit. Některé 

softwary jsou rozšířeny i o modelování procesů (např. BPMN) a jejich propojení s UML. 

Na základě výše uvedených informací můžeme CASEase nástroje definovat jako: 

„Komplex počítačových nástrojů pro podporu analýzy, návrhu a implementace 

informačních systémů a informačních a komunikačních technologií, ale i dalších činností, 

souvisejících s vývojem IS/ICT2. Nástroje typu CASE umožňují zachycení modelů 

zkoumaného světa ideálně na třech úrovních – konceptuální, technologické a 

implementační. Dalšími výstupy CASE systémů jsou dokumentace IS/ICT a programové 

kódy a skripty pro definici obsahu datové základny.“ [13] 

Mezi komerční CASE nástroje řadíme například Enterprise Architect nebo Altova Umodel. 

Ke komerčním nástrojům existují varianty s Open Source licencí například ArgoUML 

nebo Open Systém Architect a mnoho dalších. Pro hledání alternativních nástrojů s jiným 

než komerčním licencováním můžeme požít například web alternativeto.net [e18], kde po 

zadání komerčního softwaru web vyhledá možné alternativy včetně jejich popisu a 

hodnocení uživatelů.  

4.4.2 Případy užití 

„Případ užití popisuje funkce, které systém poskytuje k užití jednoho nebo více aktérů“ 

[13]Je to jeden z možných způsobů, jak výsledný systém použít a tím mapuje požadavky 

na funkčnost a vymezuje rozsah projektu. Modelování případů užití by mělo probíhat 

v souladu s metodikou UP, která je popsaná v kapitole 38. Model případu užití je tvořen 

diagramem případů užití, scénáři případů a jejich aktérů. Diagramy případů užití vymezují 

hranice systému, které jsou popsány pomocí hlavních a vedlejších scénářů užití. Každý 

případ užití má vydefinované uživatele na základě jejich rolí. 



38 

 

4.4.3 Stavový diagram 

Stavové diagramy slouží k popisu chování systému. Jeden stavový diagram slouží k popisu 

stavů v rámci životního cyklu jednoho procesu (třídy v OOP). Stavový diagram musí 

obsahovat počáteční pseudostav, stavy procesu, přechody mezi stavy a koncový stav. 

Počáteční pseudostav značí začátek diagramu a většinou se nejedná o „opravdový“ stav. 

Z počátečního pseudostavu vede přechod k počátečnímu stavu. Přechody mezi stavy 

určují, do kterého stavu se má proces překlopit. Pro rozlišení různých scénářů 

definovaných v případech užití může mít přechod definovány podmínku. Dojde-li proces 

do konečného stavu svého životního cyklu, je ukončen. 

Chceme-li stavový diagram modelovat s větší mírou detailů, doplníme jej o vnitřní aktivity 

stavů, aktivní stavy, nadstavy nebo paralelní stavy. [1] 

4.4.4 Diagram nasazení 

Potřebujeme-li graficky znázornit fyzické rozvržení systému, volíme pro to diagram 

nasazení. I přesto, že se jedná o velmi jednoduchý diagram, je jeho význam důležitý a 

dokáže jednoduše popsat netriviální řešení. Díky čemu můžeme vytvořit přehlednou 

sumarizaci rozsáhlého textového popisu. 

Diagram je tvořen komunikačními uzly, mezi kterými jsou definovány komunikační cesty. 

Komunikační uzel může reprezentovat zařízení (hardware) nebo prostředí pro běh 

(software hostující nebo obsahující další software). Uzel může obsahovat artefakty, které 

představují fyzický projev softwaru, jako jsou spustitelné soubory, datové soubory nebo 

konfigurační soubory. 

4.5 Unified Process  

Metodika Unified Process – UP je obecnou metodou pro tvorbu softwaru a společně 

s jazykem UML tvoří odpověď na potřebu softwarových inženýrů definovat vizuální jazyk 

procesu tvorby vybavení. [13] 
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4.5.1 Axiomy metodiky 

 zásada řízení případem užití a rizikem, 

 zásada soustředění se na architekturu, 

 zásada iterace a přírůstku (inkrementu) 

4.6 Process Hierarchy Diagram 

Diagram hierarchie procesů graficky znázorňuje procesní rozpad v našem případě 

podnikového informačního systému. Diagram je strom, který má jako první uzel celou 

společnost/informační systém, který se následně větví na klíčové procesy a jejich pod-

procesy až do úrovně základních procesů – Elementary Business Process (EBP). 

Výhodami tohoto diagramu je přehlednost při mapování rozsahu systému, modularita a 

vzájemné vazby podnikových procesů.  

4.7 Metoda FURPS 

Poprvé byla myšlenka metody FURPS publikována Robertem Gradym a Deborah Caswell 

v knize Software Metrics: Establishing a Company–Wide Program [21]v roce 1987. 

Metoda kategorizuje požadavky na pět druhů, jejichž první písmena tvoří název metody.  

Funkčnost (functionality) řeší, zda požadavky IS splňují požadavky společnosti a jejích 

podnikových procesů. Použitelnost (usability) se zaměřuje na požadavky IS týkající se 

např. uživatelské přívětivosti systému nebo kvalitní dokumentaci a další. Spolehlivost 

(reliability) systému je důležitá, proto je potřeba pomocí požadavků ošetřit kvalitní 

zpracování vstupů a výstupů IS, hodnocení a četnost chyb atd. Spolehlivost vyjadřujeme 

pomocí střední doby mezi chybami (Mean Time Between Failures -MTBF). Výkon 

(performance) představuje požadavky sledující technické parametry systému, odezvu 

systému nebo rychlost zpracovávání klíčových procesů. Rozšiřitelnost (supportability) je 

hledisko specifikující požadavky na udržitelnost systému, jeho budoucí rozvoj, testování a 

údržbu. 
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5 Metody manažerského rozhodování a hodnocení investice 

„Nikdy nesmíte přijmout žádné rozhodnutí, pokud nemáte k dispozici více variant řešení.“ 

Lee Iacocca 

Rozhodování je jedna z nejvýznamnějších činností, kterou společnost v rámci řízení 

uskutečňuje, a proto bychom se měli snažit o co nejkvalitnější rozhodovací proces. 

Výsledek rozhodovacího procesu je ovlivněn rozhodováním za podmínek jistoty nebo 

rizika a nejistoty viz Obrázek 6. 

Rozhodovaní za podmínek jistoty Rozhodování za podmínek rizika a nejistoty

Kvalitní 
rozhodovací 

proces

Nekvalitní 
rozhodovací 

proces

Dobrý 
výsledek

Špatný 
výsledek

Kvalitní 
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Obrázek 6 Vliv rizika a nejistoty na výsledek rozhodování [3] 

Z obrázku (Obrázek 6) vyplývá, že bychom kvalitu rozhodování neměli určovat podle 

kvality jednotlivých rozhodnutí, ale podle charakteristik rozhodovacích procesů, mezi 

které patří stanovení cíle řešení rozhodovacího problému, množství a kvalita informací, 

míra uplatnění nástrojů a poznatků teorie rozhodování, kvalita projektu, řešení 

rozhodovacího problému, kvalita řízení rozhodovacího procesu, počet a koncepční 

odlišnost zpracovaných variant rozhodování včetně množství, přesnosti a kvalitě informací 

o důsledcích variant. [3] 
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5.1 Kritéria hodnocení 

Kritéria hodnocení popisují charakteristiky variant, mezi kterými rozhodovatel vybírá. 

Jednotlivá kritéria mívají různou váhu a pomáhají určit, do jaké míry daná varianta splňuje 

požadavky definované cílem. Jelikož je ke kvalitnímu rozhodnutí potřeba více než jedno 

kritérium, sestavujeme soubor kritérií. K jeho sestavení je potřeba znalost v dané oblasti, a 

proto je vhodné si ke stavbě souboru kritérií přizvat odborníky v dané oblasti. 

Charakteristika souboru kritérií je definována jeho úplností, neredundancí kritérií, 

měřitelností kritérií, operacionalitou, dekomponovatelností a minimálním rozsahem. 

5.2 Tvorba variant 

Tvorba variant vychází z cíle rozhodovacího problému. Pokud varianty nejsou známé, je 

potřeba určit varianty, které bude rozhodovatel posuzovat. Metody tvorby variant dělíme 

do dvou skupin. První skupinou jsou intuitivní metody jako je Brainstorming nebo metoda 

365°. Druhou skupinou jsou metody systematicko-analytické, kam řadíme rozhodovací 

stromy, metodu párovaných vztahů návrhů nebo metodu porovnání funkcí.  

5.3 Vícekriteriální hodnocení variant 

Je obtížnější a v praxi častěji používaná metoda než monokriterériální hodnocení variant. 

Obtížnost metody roste s množstvím kritérií, definováním měrných jednotek nebo určením 

vah jednotlivých kritérií. 

5.4 Metody vícekriteriálního hodnocení variant 

Tyto metody umožňují rozhodovateli posuzovat varianty podle souboru kritérií. Dělíme je 

na metody, jež nevyžadují znalost důsledků variant a metody, které vyžadují znalost 

důsledků vzhledem k jednotlivým variantám, viz Obrázek 7. 
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Nutná znalost 
důsledků 
(dopadu) 
variant

NE

ANO Kompenzační metoda pro stanovení vah kritérií

Metoda postupného rozvrhu 
vah

Metody přímého stanovení vah

Metody založené na párovém 
srovnání významnosti kritérií

Alokace 100 bodů

Dle preferenčních požadavků

Bodová stupnice

Metoda párového srovnávání

Saatyho metoda

 

Obrázek 7 Přehled metod pro stanovení vah kritérií [3] 

Metody přímého stanovení vah mají společný rys v podobě přímého posuzování 

jednotlivých kritérií. Určování preferenčních vztahů dvojic kritérií ze souboru 

charakterizují metody stanovení vah kritérií založených na párovém srovnávání. Třetím 

kritériem výběru metody vícekriteriálního hodnocení variant je počet kritérií. Pokud je 

soubor kritérií rozsáhlý je vhodné zvolit metodu postupného rozvrhu vah.  

Metody založené na párovém srovnávání významnosti kritérií porovnávají vždy preference 

mezi dvěma kritérii ze souboru kritérií. Opakováním tohoto postupu se stanoví preferenční 

vztahy mezi všemi variantami. 

5.4.1 Bodová stupnice a alokace 100 bodů 

Bodová stupnice a alokace 100 bodů mají stejný algoritmus. Každé kritérium ohodnotím 

počtem bodů dle důležitosti (nejdůležitější pravidlo má nejvíce bodů) a tyto body převedu 

na normovanou váhu.  

Rozdíl metod je v bodování. U bodové stupnice definuje rozsah bodů rozhodovatel na 

základě diference významnosti kritérií. Rozlišovací schopnost stupnice je dána jejím 

rozsahem. Jak vyplývá z názvu metody alokace 100 bodů, má rozhodovatel toto množství 

bodů a dělí ho mezi jednotlivá kritéria. 
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5.4.2 Metoda párového srovnávání 

Metoda určuje váhu kritérií na základě porovnání všech kombinací dvojic kritérií ze 

souboru a určení jejich preferencí. Pro tento účel se sestavuje horní trojúhelníková matice, 

jejíž hodnoty reprezentují výsledek porovnání dvou kritérií, viz Tabulka 2.  

Kritérium K1 K2 … Kn-1 Kn Počet 
preferencí 

Výsledné 
váhy 

K1  1 … 0 0   

K2   … 0 1   

…    … …   

Kn-1     1   

Kn        

Tabulka 2 Tabulka pro určení vah kritérií metodou párového srovnávání 

Je-li kritérium K1 důležitější než kritérium K2, je hodnota buňky 1. V případě, že kritérium 

K1 není důležitější než kritérium Kn, je hodnota buňky 0. Jistou mírou nevýhody této 

metody je situace, kdy má některé z kritérií nulový počet preferencí, protože takové 

kritérium má nulovou váhu a přitom nemusí být nedůležité. V takových situacích upravíme 

stanovení vah kritérií inkrementací počtu preferencí u všech kritérií. 

Při určování vah kritérií je důležité hlídat konzistenci preferencí. Následně pro jednotlivé 

řádky spočítáme počet preferencí a na jejich základě určíme výsledné váhy dané vztahem 
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5.4.3 Saatyho metoda stanovení vah kritérií 

Saatyho metoda vychází z předchozí metody a odstraňuje její omezení. Opět nejprve 

určíme preference dvojic kritérií a následně spočítáme výsledné váhy. 

Preference kritérií určujeme na základě předem definovaných hodnot, viz Tabulka 3. Platí-

li např. pro kritérium v řádku, že je slabě významnější než kritérium v sloupci, pak 

zapíšeme do příslušné buňky hodnotu 3. Platí-li, pro kritérium v řádku, že je kritérium v 

sloupci slabě významnější, zapíšeme do příslušné buňky 1/3. Opět si musíme dát pozor na 

tranzitivitu hodnocení. 

Počet bodů Deskriptor 

1 Kritéria jsou stejně významná 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé 

5 První kritérium je dosti významnější než druhé 

7 První kritérium je prokazatelně významnější než druhé 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 

Tabulka 3 Saatym doporučená bodová stupnice s deskriptory [3] 

Po stanovení preferencí jednotlivých kritérií uděláme geometrický průměr počtu bodů 

jednotlivých kritérií a na jeho základě stanovíme výsledné váhy. 

5.4.4 Metoda postupného rozvrhu vah 

Máme-li velké množství kritérií, je vhodné využít metodu postupného rozvrhu vah. Ta 

spočívá rozdělení kritérií do skupin např. na kritéria nákladová, výnosová, časová, atd. Po 

definování skupin určíme váhu jednotlivých skupin i jednotlivých kritérií v rámci skupin 

některou z předchozích metod. Výsledná váha kritéria je pak součin váhy kritéria a váhy 

jeho skupiny. 
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5.5 Pravidla rozhodování za nejistoty 

Pravidla rozhodování za nejistoty definují metody, pomocí kterých v rozhodovacím 

procesu vybíráme nejvýhodnější variantu k realizaci nebo určujeme preference 

jednotlivých variant. Mezi nejznámější pravidla patří pravidlo maximinu, pravidlo 

maximaxu, Laplaceovo pravidlo, Hurwiczovo pravidlo nebo Savageovo pravidlo. 

Při vyhodnocování pravidel je důležité myslet na typ kritéria. My budeme v rámci této 

kapitoly uvažovat kritéria výnosová. 

5.5.1 Laplaceovo pravidlo 

Laplaceovo pravidlo určuje pro každou variantu střední hodnotu zvoleného kritéria 

hodnocení. Očekávané hodnoty následně uspořádáme sestupně a dostaneme pořadí 

jednotlivých variant. Pokud rozhodovatel ví, že některá ze situací je pravděpodobnější, 

může tento fakt zahrnout do výpočtu. V ostatních případech počítáme se stejnou 

pravděpodobností pro všechny situace. 

Nevýhodami pravidla jsou zjednodušení v případě, že neznáme budoucí odhad vývoje a 

definujeme stejnou pravděpodobnost všech variant. Další nevýhodou je závislost výsledku 

řešení na počtu možných stavů, se kterými počítáme. Vyjde-li nám u dvou či více stavů 

stejná hodnota dojde k zvýšení vlivu těchto stavů. 

5.5.2 Hurwiczovo pravidlo 

Hurwiczovo pravdilo uvažuje pro každou variantu nejvyšší a nejnižší hodnotu kritéria. 

Dále se určí pro nejvyšší hodnotu koeficient optimismu z intervalu <0;1>, kde nula 

představuje úplný pesimismus a 1 úplný optimismus, a doplněk tohoto koeficientu pro 

nejnižší hodnotu kritéria. Následně pro každou variantu stanovíme vážený průměr těchto 

dvou hodnot a koeficientu optimismu daného kritéria hodnocení. Výsledky řešení opět 

seřadíme jako u Laplaceova pravidla. 

Nevýhodou tohoto pravidla je počet stavů světa, který snižujeme na dva stavy 

reprezentující optimistický a pesimistický vývoj událostí.  
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5.6 Způsoby hodnocení investice 

Hodnocení investice v oblasti IS/ICT nejsou příliš využívané v praxi, protože se často 

setkáváme s obtížným definováním hodnot některých kritérií. Zvláště v oblasti 

podnikových informačních systémů není jeho zavedení či obnova vnímaná jako investice, 

ale potřeba. Největšími problémy jsou vyčíslení všech položek, protože jsou často 

kvalitativního charakteru, a zpožděné projevení se přínosů systému. Průměrná doba 

projevení se přínosů zavedení nového ERP systému nebo jeho obnova je okolo 27 

měsíců. [17] 

Mezi atributy správné techniky hodnocení investice můžeme zahrnout zohlednění časové 

hodnoty peněz, uvažování rizika spojeného s investicí, vnímání celé doby ekonomické 

životnosti, rozhodovací metody nepodléhající subjektivní interpretaci a zaměření se na 

cashflow. 

5.6.1 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je jednou z nejpoužívanějších metod hodnocení investice. Její 

výhodou je, že bere v úvahu časovou hodnotu peněz. Výslednou hodnotu metody můžeme 

interpretovat jako množství peněz, které nám investice přinese nebo naopak ubere 

v případě ztrátové investice. Klíčovými faktory metody je stanovení životnosti investice a 

kvalifikovaný odhad peněžních toků a diskontní sazby. 

 

 

vyjadřuje rozdíl běžných příjmů a výdajů (hotovostní tok) za období t  

edpokládané životnosti  
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5.6.2 Vnitřní výnosové procento 

Dalším často používaným ukazatelem je vnitřní výnosové procento, které počítá s časovou 

hodnotou peněz. IRR můžeme interpretovat jako diskontní sazbu, pro kterou je čistá 

současná hodnota rovna nule. Stejně jako u předchozí metody je důležité správně stanovit 

životnost investice a udělat kvalifikovaný odhad peněžních toků. 

 

 

vyjadřuje rozdíl běžných příjmů a výdajů (hotovostní tok) za období t  

edpokládané životnosti  

 

5.6.3 Rentabilita investice 

Rentabilita investic je jeden ze základních ukazatelů, který měří efektivnost investice. 

Můžeme jej interpretovat jako celkový zisk z investice. Na rozdíl od předchozích metod 

ROI ignoruje časovou hodnotu peněz. 
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5.6.4 Prostá doba návratnosti 

Doba návratnosti představuje počet let, za které investice vygeneruje výnosy v takové výši, 

která odpovídá vydaným nákladům na investici. Při porovnávání investic na základě doby 

návratnosti musíme brát zřetel na to, že investice s vyšší dobou návratnosti může ke konci 

své životnosti vygenerovat větší výnosy. 

 

 

 

 

Celkové náklady na vlastnictví je metoda s nižší vypovídající hodnotou než předchozí 

uvedené. Přesto je často využívanou metodou. Jak vyplývá z názvu metodu, můžeme ji 

interpretovat jako celkové náklady na pořízení a provoz investice po dobu životnosti.  
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6 Představení společnosti 

AŽD Praha s.r.o. je česká společnost odvozující svou tradici ze tří zakládajících firem 

(ČSD – Stavba a montáž sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, ČSD – výroba 

sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a ČSD – Ústřední zásobovací sklad), které vznikli 

v roce 1954 a následně byly v roce 1958 spojeny v jednu společnost s názvem Výroba a 

výstavba sdělovacích a zabezpečovacích zařízení. Dnešní název AŽD, který je zkratkou 

slov Automatizace železniční dopravy, byl poprvé použit v roce 1961. O deset let později 

byla společnost spojena s AŽD Bratislava a vznikl samostatný oborový podnik. Soukromá 

společnost AŽD Praha s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1992.  

 

Obrázek 8 logo společnosti AŽD Praha 

V současnosti je AŽD Praha díky své dlouholeté tradici největší ryze česká společnost 

v oboru zabezpečovací techniky na tuzemském trhu. Což dokazují nejen významné 

projekty, mezi které patří modernizace železničních koridorů nebo instalace 

bezpečnostních zařízení do pražského metra, ale i klienti společnosti jako je Dopravní 

podnik Praha, a.s., České dráhy, a.s. nebo Silniční doprava - Metrostav. 

Mezi hlavní oblasti zájmu v oboru zabezpečovací techniky spadá:„ 

 železniční doprava 

 provoz metra a závodová doprava 

 oblast telekomunikačních, informačních a radiových systémů 

 telematické aplikace 

 silniční, signalizační a parkovištní systémy 
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 nové telefonní a rozhlasové systémy pro řízení železniční dopravy a pro 

informování cestujících“ 

V těchto oblastech společnost obstarává výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáže, 

rekonstrukce a servis zařízení a systémů. [e2] 

6.1 Struktura společnosti 

Sídlo společnosti je v Praze, kde se nachází Ředitelství společnosti, Závod Technika a 

Divize Servisu sdělovací a zabezpečovací techniky. Celek společnosti tvoří několik 

organizačních jednotek (Tabulka 4) čítajících dohromady okolo dvou tisíc zaměstnanců. 

Organizační jednotky (dále OJ) se specializují na dílčí části obchodního případu. Úloha OJ 

během realizace obchodního procesu bude popsána v kapitole 7.1.v rámci klíčových 

procesů společnosti. Mimo organizační jednotky v Praze, Brně, Olomouci a Kolíně a 

dceřiné společnosti v Srbsku, Bulharsku, Kazachstánu a na Slovenské republice.  

Název Zkratka Popis Sídlo 
Ředitelství 
společnosti 

RSP Koordinuje schvalování obchodních případů Praha 

Výrobní závod 
Brno 

VZB Realizuje vlastní průmyslovou výrobu a kooperační 
výrobu pro externí zákazníky z oblasti elektroniky 

Brno 

Výrobní závod 
Olomouc 

VZO Zajišťuje soustružnické práce, frézařské práce, 
vrtací práce a válcování závitů a další práce z 
oblasti strojírenství 

Olomouc 

Závod Technika ZTE Zajišťuje vývoj a provozní zkoušky nových produktů 
a projektovou činnost 

Praha 

Divize Servisu 
sdělovací a 
zabezpečovací 
techniky 

DSE Zajišťuje služby vyplívající z odpovědnosti za vady 
díla během záruční doby, pozáruční servisní 
činnosti a údržbu sdělovacích, zabezpečovacích a 
informačních zařízení 

Praha 

Divize 
Teleinformatiky 

DTI Zajišťuje inženýrskou, obchodní a realizační činnost 
v oboru moderních informačních a komunikačních 
technologií 

Praha 

Divize 
Automatizace 
silniční techniky 
Brno 

DST Zaměřuje se na oblast silniční dopravy Brno 

Montážní závod 
Kolín 

MZK Zajišťuje kompletní a ucelené dodávky sdělovací, 
zabezpečovací, automatizační a informační 
techniky 

Kolín 

Montážní závod 
Olomouc 

MZO Zajišťuje kompletní a ucelené dodávky sdělovací, 
zabezpečovací, automatizační a informační 

Olomouc 
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techniky 

Distribuční 
centrum 

ZOZ Zajišťuje kompletní montážní práce a dodávky 
zabezpečovacího zařízení a soustřeďuje špičkové 
certifikované odborníky v oboru slaboproudých 
elektro-montáží a obsluhy speciálních stavebních 
strojů a mechanismů. 

Olomouc 

Tabulka 4 organizační jednotky společnosti 

6.2 Finanční hospodaření společnosti 

Společnosti se v posledních letech daří navyšovat svůj obrat, k čemuž přispívá i postupná 

expanze na zahraniční trhy. Tato expanze je poměrně náročná, protože společnost musí své 

technologie přizpůsobovat místním zákonům – převážně z oblasti dopravy, a musí projít 

procesem certifikace pro daný stát. 

Hospodářské období společnosti začíná vždy 1. 10. a trvá do 30. 9. následného roku. Za 

poslední období zvýšila společnost zisk z obratu téměř o 2 % Tabulka 5. Na výzkum a 

vývoj investovala společnost 213 mil. Kč a dále v těchto investicích pokračuje. V tomto 

roce společnost investovala 10,8 mil. Kč na nákup dvou tratí, kde bude testovat nově 

vyvíjené zabezpečovací systémy. [6]
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Ukazatel
/období 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Obchodní 
obrat 
v tis.. Kč 

4 339 761 3 695 308 4 140 424 4 670 819 6 175 622 11 840 069 

Zisk po 
zdanění 

216 790 184 408 205 700 230 817 293 977 790 026 

Zisk 
z obratu 
v % 

5, 00 4,99 4, 97 4, 94 4, 76 6, 67 

Přidaná 
hodnota 

1 187 573 992 579 1 043 082 1 135 068 1 282 217 2 644 871 

Bankovní 
úvěry 

824 323 672 808 701 143 690 160 833 888 263 281 

Prům. 
přep. 
Stav 
zaměst. 

1 754 1 557 1 526 1 553 1 667 1 773 

Tabulka 5 hlavní finanční ukazatele za obdodbí 2009/20010 až 2014/2015 [16] 

6.3 Typ výroby 

Společnost AŽD Praha využívá primárně typ výroby Engeneer to Order - zkráceně ETO. 

Tato kategorizace se dělí u výrobních podniků na typy podle tzv. bodu rozpojení. Tento 

bod je dán chvíli, kdy dojde k rozpojení na základě obchodního případu zákazníka 

v logistickém řetězci. ETO je charakterizováno takto: „Vývoj a výroba na zakázku je jedna 

z nejobtížnějších aplikací, protože výroba je plánována a řízena na základě dokumentace, 

která vzniká na základě postupné specifikace, tzn. souběžně je dokončována datová podoba 

kusovníku i technologického postupu. Výroba má výrazně projektový charakter. Někdy je 

tento způsob výroby označován také jako Build to Order.“ [5] V tabulce (Tabulka 9) jsou 

znázorněny body zvratu dle dělení typů výroby dle logistického rozpojení. 
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Surovina Komponenty Podsestavy Finální výrobky Typ výroby 

Nákup Výroba Montáž Výroba  

   Výroba na sklad MTS 

  Montáž na 
zakázku 

 ATO 

 Výroba na 
zakázku 

  MTO 

Vývoj a výroba 
na zakázku 

   ETO 

Obrázek 9 Dělení typů výroby dle logistického bodu rozpojení [27] 

6.4 Struktura výrobků  

Typy struktury výrobků (kusovníků) definuje VAT analýza. Analýza dělí výrobní podniky 

podle charakteru výroby a slouží k vyhodnocení podnikového informačního systému 

vzhledem k výrobním procesům.  

Společnost AŽD Praha je podnik typu A. To znamená, že je důležité synchronizovat 

výrobu s nákupem, tak aby společnost nezadržovala finanční zdroje v případě, že 

objedná/vyrobí některý z výrobků potřebný k realizaci obchodního případu pozdě nebo 

příliš brzy. 

 

Obrázek 10 Podnik produkující výrobky tvaru A podle VAT analýzy [28] 

Obrázek 10graficky znázorňuje výrobu složitých montážních celků, kdy do výroby 

vstupuje velké množství materiálů, výrobků a polotovarů (často ve velkém počtu 

kusovníků) a na výstupu je jeden finální produkt.  
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6.5 Podnikový software 

Společně s růstem společnosti přicházela potřeba implementovat software, který by 

usnadnil nejen plánování a řízení výroby, ale i chod celé společnosti. U všech těchto 

softwarových řešení je důležité, aby měli rozhraní, pomocí kterého mohou společně 

komunikovat a předávat si informace ve správném tvaru. Jádrem této komunikace je ERP, 

které potřebuje mít rozhraní s níže popsanými systémy. 

6.5.1 TPV2000 – informační systém předvýrobních etap 

TPV2000 vyjadřuje zkratku pro technickou přípravu výroby, jíž se společně se správou 

dokumentů systém zabývá. Nejčastěji je implementován jako doplněk systémů řídících 

životní cyklus výrobku (PLM systémy). [e7] 

6.5.2 AUTODESK VAULT PROFESSIONAL 

Tento systém pomáhá se správou konstrukčních dat vytvářených a změnovaných pomocí 

produktů Autodesk. V AŽD Praha je jeho cílem jednodušeji uspořádat data, která sdílí 

s TPV2000. [e8] 

6.5.3 TARGET 2100 (M-PRO) 

Zabezpečuje automatizaci procesů spojených se mzdami zaměstnanců a personálními 

úlohami. Tato automatizce šetří časovou kapacitu HR a účetního oddělení a s tím spojené 

finanční náklady. [e9] 

6.5.4 Plantune 

Plantune pomáhá prediktivně plánovat a řídit výrobu na základě dat ERP. Na základě 

analýzy aktuální fronty práce vyhodnocuje získané informace a nabízí uživateli nejlepší 

způsob řízení výroby, tak aby společnost dosáhla požadovaných cílů. [e10] 

6.5.5 Oracle Business Intelligence 

Jak z názvu vyplívá, jedná se o platformu pro tvorbu Business Inteligence řešení. [e11] 
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6.5.6 Jídelna 

Systém se zabývá softwarovým řešením pro chod stravovacích zařízení. Umožnuje správu 

strávníků, financí, skladových zásob surovin a objednávání pokrmů. [e12] 

6.5.7 Aktion 

Jedná se o software, který pomocí čteček zaznamenává a spravuje docházku zaměstnanců 

společnosti. [e13] 

6.5.8 Sharepoint 

Sharepoint je sjednocující platforma informačních systémů poskytovaná společností 

Microsoft. Slouží například k tvorbě teamových webů, kde mohou ukládat, sdílet a 

vyhledávat data pomocí libovolného zařízení. [e14] 

6.5.9 Popis aktuální situace 

Aktuálně společnost využívá podnikový informační systém, který implementovala v roce 

2004. S ohledem na rok implementace a inovační pokrok ve vývoji podnikových 

informačních systému, operačních systémů, hardwaru apod. je ERP systém zastaralý a je 

potřeba řešit možnosti jeho obnovy. Od stáří systému se odvíjí problémy, jako jsou staré 

technologie v podobě operačního systému Windows XP, který již není podporovaný 

výrobcem od dubna 2014 [e15], nevyhovující jádro systému, omezená komunikace 

s ostatními podnikovými systémy, omezené možnosti mobilních aplikací a samozřejmě 

v technických požadavcích na hardware. Dále jsou zaměstnanci zmiňovány  technické 

problémy jako například nestabilita systému, pomalá odezva a nevyhovující uživatelské 

rozhraní, vyznačující se nedobrou prezentační úrovní a špatným výstupem tisku. 

2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008

Interně zpracovávané 
programy

TPV200 -distribuovaně

Výběr ERP

Centralizace IS, 
implementace ERP finance

Implementace
ERP distribuce

Implementace
ERP montáže

 

Obrázek 11 Historický vývoj podnikových IS ve společnosti AŽD Praha 
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7 Analýza procesů a požadavků souvisejících s ERP systémem 

V této kapitole bude popsána analýza klíčových podnikových procesů a jejich návaznost na 

požadavky na ERP. Pro potřeby ERP byly procesy rozděleny do šesti modulů, které mají 

společné vazby, viz Diagram 1. 

7.1 Realizace obchodního případu 

Nejdůležitějším komplexním procesem společnosti je realizace obchodního případu. Od 

tohoto procesu se odvíjí všechny ostatní procesy jako je výroba, nákup materiálu, správa 

skladových zásob, reklamace apod. Další klíčové procesy jsou spojeny s chodem 

společnosti a patří mezi ně například inventura nebo pořízení majetku. 

Na základě poptávky zákazníka vytvoří RSP obchodní případ a zašle jej ZTE. Objednávka 

je následně zpracována do projektové dokumentace a ta je předána ZOZ ke zpracování. 

Zpracovanou projektovou dokumentaci realizuje Montážní závod. Montáž závod si u 

Distribučního centra objedná chybějící materiál a výrobky u dodavatelů (mezi dodavatele 

zahrnujeme i vlastní výrobu). 

Distribuční centrum přijme objednávku a dotáže se na dostatek požadovaných položek na 

skladě Výrobního závodu. Soupis položek včetně množství, které chybí na skladě a je 

nutné objednat nebo vyrobit, odešle Výrobní závod jako odpověď Distribučnímu centru. 

To zajistí objednání a předání Výrobnímu závodu. Po dodání chybějícího materiálu 

dochází k výrobě požadovaných položek. Hotové výrobky přebírá Montážní závod a 

dokončuje veškeré přípravy a realizuje instalaci zařízení na místě určeném zákazníkem. Po 

dokončení instalace předává projekt zákazníkovi a RSP fakturuje splněnou objednávku. 

Zákazník přebere hotovou objednávku a ve chvíli, kdy proplatí fakturu, proces končí. 

Identifikace procesu 

Produkt/služba Realizace požadavků zákazníka 

Vlastník procesu Ředitelství společnosti 

Zákazník procesu Zákazník společnosti 

Startovací událost Poptávka zákazníka 

Tabulka 6 Identifikace procesu Realizace obchodního případu 
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Diagram 1 Realizace obchodního případu realizovaného v rámci železniční dopravy 

7.2 Subprocesy realizace obchodního případu 

V této kapitole je popsáno několik nejdůležitějších procesů spojených s obchodním 

případem.  

7.2.1 Výdej materiálu do spotřeby 

Výdej materiálu do spotřeby při realizaci obchodního případu je standardizovaný proces 

Výdeje do spotřeby. Mimo Výrobní závody využívají tento proces i ostatní organizační 

jednoty např. pro spotřebu paliv nebo tiskoviny a kancelářských potřeb při školení.  
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Diagram 2 Výdej materiálu do spotřeby 

 

Identifikace procesu 

Produkt/služba Dodání materiálu do výroby/montáže 

Vlastník procesu Distribuční centrum 

Zákazník procesu Výrobní závod/ Montážní závod 

Startovací událost Vyskladnění zboží 

Tabulka 7 Identifikace procesu Výdej materiálu do spotřeby 

7.2.2 Poptávka 

Oprávněná osoba ZOZ vloží do ERP požadavek na poptávku. ERP vygeneruje poptávku 

z požadavku, uloží ji do evidence a odešle ji dodavatelům. Došlé nabídky jsou vloženy do 

ERP a vyhodnoceny do cenových úrovní. Pokud je vybrána některá z nabídek, dojde 

k vygenerování objednávky z poptávky, uzavření poptávky a zaslání požadavku na 

objednávku. 
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Diagram 3 Poptávka 

 

Identifikace procesu 

Produkt/služba Vytvoření poptávky 

Vlastník procesu Distribuční centrum 

Zákazník procesu Výrobní závod/Montážní závod 

Startovací událost Vytvoření požadavku poptávky 

Tabulka 8 Identifikace procesu Poptávka 

7.2.3 Objednávka 

Objednávka je jeden ze základních procesů, bez kterého se neobejde žádná společnost. 

Typy objednávek, které můžeme dělit na nákupní a prodejní objednávky, jsou vypsány 
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v tabulce (Tabulka 9). Jelikož nás v rámci procesu obchodní případ zajímá primárně 

nákupní objednávka, zaměříme se na proces vkládání obchodní objednávky a její stavy. 

Typ objednávky 

Nákupní objednávky 

OP Nákupní objednávka  

OJ Nákupní objednávka spotřební materiál 

OI Nákupní objednávka ostatní organizační jednotky 

Prodejní objednávky 

SO Standardní prodejní objednávka (pro externí prodeje) 

SZ Standardní prodejní objednávka (pro externí prodeje )ZOZ 

S1 Standardní prodejní objednávka zrychlený proces (kabely) 

ST Objednávka pro meziskladové přesuny (ST/OT) 

CO Zbožový dobropis 

C1 Cenový dobropis 

Tabulka 9 Typy objednávek 

Diagram 4Popisuje nákupní objednávku do stavu přijetí. Celý proces začíná vložením 

nákupní objednávky do ERP systému. Objednávka musí být schválena Distribučním 

centrem, aby mohla být zaslána dodavateli. Po odeslání objednávky dodavateli čeká ERP 

systém na doplnění informací od dodavatele (změny, potvrzení objednávky, termín 

doručení,…). Proces končí příjmem objednávky od dodavatele. Nákupní objednávky musí 

obsahovat důležité informace jako je nákupní cena a množství, organizační jednotka, která 

objednávku vložila, dodavatel, příjemce a ID objednávky. Součástí objednávky mohou být 

přílohy a další specifikace. 

Identifikace procesu 

Produkt/služba Objednání požadovaných výrobků/služeb 

Vlastník procesu Distribuční centrum 

Zákazník procesu Výrobní závod/Montážní závod 

Startovací událost Vytvoření požadavku poptávky 

Tabulka 10 Identifikace procesu Objednávka 
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Diagram 4 Objednávka 

7.2.4 Proces schvalování  

V aktuálně využívaném ERP je definovaný standardní proces schvalování. Neschválí-li 

odpovědná osoba z OJ žádost, musí k zamítnutí přidat odůvodnění a může zažádat o 

opravu požadavku nebo ukončit proces schvalování. Je-li požadavek schválen, odešle se 

zpráva žadateli a požadavek pokračuje dále ke zpracování. U tohoto procesu jsou 

nejdůležitější stavy, kterých může proces schvalování nabývat, protože samotné workflow 

schvalovaní se liší podle typu žádosti. 
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Diagram 5 Stavový diagram procesu schvalování 

Identifikace procesu 

Produkt/služba Povolení/zamítnutí objednávky 

Vlastník procesu Distribuční centrum 

Zákazník procesu Výrobní závod/Montážní závod 

Startovací událost Vytvoření objednávky 

Tabulka 11 Identifikace procesu Schvalování 

7.3 Návrh změny procesu Vyřízení objednávky 

Aktuální proces Vyřízení objednávky obsahuje nadbytečné činnosti dotazování, které 

můžeme relativně snadno odstranit. Diagram 6 zobrazuje aktuální stav, kde se Distribuční 
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centrum dotazuje Výrobního závodu na stav jeho skladů a dle odpovědi objednává 

chybějící materiál a výrobky. 

 

Diagram 6 – vyřízení objednávky (aktuální proces) 

7.3.1 Navrhovaný Proces Vyřízení objednávky 

V rámci obnovy systému by bylo možné upravit proces tak, aby ERP systém vyhodnotil 

objednávku a navrhl objednání chybějícího materiálu a výrobků Distribučnímu centru viz 

Diagram 7. Celé jádro změny spočívá v efektivnějším využití informací, kterými 

společnost disponuje. Na základě vytvoření objednávky ERP vyhodnotí stav skladových 

zásob a na základě zjištěných informací navrhne objednání chybějících položek. 
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Diagram 7 - vyřízení objednávky (navrhovaná změna) 

Tuto změnu popisují případy užití (Diagram 8), jejichž popis scénářů je přiložen jako 

příloha. Nejdůležitější je případ užití Zkontrolovat sklad, jehož hlavní aktér je ERP systém, 

a který popisuje hlavní část změny. 

 

Diagram 8 Diagram Případu užití 
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7.3.2 Přínos navržené změny 

Pro současný proces mám ZOZ alokováno 14 dní, během kterých musí kontaktovat 

Výrobní závod a obdržet od něj odpověď. Využijí-li se data, kterými společnost disponuje, 

může ZOZ vědět aktuální stav zásob ihned. Délka nově navrženého procesu je odhadnuta 

na cca 30 minut. Po změně procesu by mohl být alokovaný čas zkrácen na dva až tři dny 

tak, aby měl ZOZ dostatek času na vyřízení požadavku. 

7.4 Požadavky kladené na Informační systém 

podnikovými procesy 

Ekonomika

Účetnictví

Saldokonta

Finance

Rozpočet

Majetek

Distribuce

Nákup

Prodej

Sklad

Výroba

Materiálová 
norma

Nedokončen
á výroba

ETO

Řízení 
projektů

MRP Údržba

Správa 
zařízení

Plánování 
materiálu

Plánování 
polotovarů

Plánování ...

ERP systém

 

Diagram 9 Diagram hierarchie procesů 

7.4.1 Ekonomika 

Modul Ekonomika obsahuje veškeré nástroje potřebné pro vedení a kontrolu účetnictví, 

financí a majetku. Najdeme zde např. účetnictví vedené v hlavních a vedlejších knihách, 

výkazy tříbilančního systému, odbytové karty nebo správu majetku z pohledu účetnictví. 
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Vedlejší knihy saldokont pohledávek a závazků podle odběratelů a dodavatelů jsou 

zdůrazněny v diagramu z důvodu speciálních požadavků na tvorbu přehledů a správu dat.   

7.4.2 Distribuce 

Modul Distribuce se stará o správu obchodních případů, nákup materiálu, výrobků a zboží, 

což obnáší správu a párování faktur s objednávkami nebo příjemkami, reklamace apod. 

Prodej a nákup musí být provázán se saldokonty v modulu Ekonomika. Celý modul musí 

mít vazby na modul MRP, který plánuje výrobu. 

7.4.3 Výroba 

Modul Výroba spravuje materiální normy a nedokončenou výrobu. Tento modul je určen 

hlavně pro řízení společnosti a vazby s dalšími moduly. Výrobní a Montážní závody 

využívají primárně software popsaný v kapitole 6.5, a proto musí mít ERP systém 

definované rozhraní pro komunikaci s tímto softwarem. Nedokončená výroba musí být 

provázaná s účetnictvím v modulu Ekonomika – účty nedokončené výroby 

7.4.4 ETO - Engeneer to Order 

V kapitole 6.3 uvádíme, že společnost využívá převážně typ výroby na zakázku, z čehož 

plyne potřeba modulu, pomocí kterého bude moc kontrolovat stav a plánování jednotlivých 

obchodních případů.  

7.4.5 Material Requirements Planning 

Modul plánování potřeb výroby potřebuje každá výrobní společnost. Tento modul 

obsahuje nástroje pro plánování. Na diagramu (Diagram 10) jsou zobrazeny vazby na 

vstupy a výstupy plánování potřeb výroby. 
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MRP KusovníkSklad

Výrobní 
plán

Doporučení pro 
modul 

Distribuce -
nákup a Výroba

 

Diagram 10 znázornění vazeb MRP 

7.4.6 Údržba 

Modul údržby obstarává správu majetku společnosti. Jsou zde vedeny karty o jeho stavu, 

umístění, revizích, opravách, atd. dle typu majetku. Modul je provázán s majetkem 

v modulu Ekonomie. 
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8 Návrh variant řešení 

Z velikosti společnosti a popisu modulů v kapitole 7 vyplývá požadavek na ERP systém 

typu All in One se zaměřením na typ výroby ETO. Dalším důležitým parametrem je 

schopnost komunikovat pomocí rozhraní s ostatním softwarovým vybavením společnosti 

popsaným v kapitole Podnikový software. Samozřejmostí je stabilita systému, uživatelská 

přívětivost a další základní charakteristiky systému. Typ licence není rozhodující. 

Společnost preferuje uživatelské rozhraní formou tenkého klienta viz diagram nasazení.  

 

Diagram 11 Diagram nasazení 

8.1 Stanovení omezení 

Společnost má stanovené omezení na výběr nového ERP systému v podobě výše 

maximálních nákladů řešení, doby řešení celé problematiky a využitých technologií. 
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8.1.1 Náklady 

Maximální cena projektu obnovy ERP systému 35 000 000 Kč za celé řešení. Tuto částku 

dále můžeme odhadem rozdělit na 10 000 000 Kč za software a hardware, 10 000 000 Kč 

za implementaci a analýzu a 15 000 000 na nákup licencí.  

8.1.2 Doba řešení projektu obnovy a životnosti investice 

Doba projektu je limitovaná životností aktuálního řešení, které je odhadované na dobu 

dvou let. Pro případ, že by se celá realizace nestihla, stanovili jsme tři možné scénáře. 

Optimistický scénář – V optimistickém případě není potřeba počítat s žádným opatřením. 

ERP systém bude stabilní a plně funkční. 

Realistický scénář – V realistickém případě bude potřeba řešit stabilitu a funkcionalitu 

systému virtualizací serverů apod. z důvodu zastaralých technologií. Důležité je brát 

v potaz bezpečnostní riziko vyplývající s využívání operačního systému nepodporovaného 

výrobcem. 

Pesimistický scénář – V pesimistickém případě hrozí nestabilita až zhroucení systému, 

které by mohlo ohrozit nebo zastavit chod celé společnosti ztráta dat nebo ohrožení 

bezpečnosti ERP systému.  

Optimistický a realistický scénář neohrožují chod společnosti. Na základě zkušeností a 

předpokládaného vývoje v IS/ICT byl určen expertní odhad 60% pravděpodobnosti 

realistického scénáře, 30% pravděpodobnost optimistického scénáře a 10% 

pravděpodobnost pesimistického scénáře. 

Z tohoto odhadu plyne, že malé překročení délky trvání projektu z důvodu neočekávaných 

situací by neměl neohrozit chod společnosti. Nicméně není vhodné na základě tohoto faktu 

zbytečně odkládat obnovu ERP systému. 

Společnost očekává, že po obnově ERP systému nebude nutné dělat jakékoliv změny po 

dobu pěti let.  
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8.1.3 Technologie 

AŽD Praha má nasazené OS Windows server a MS SQL server, proto se rozhodla 

preferovat systémy běžící na těchto technologiích. Změna by vedla k další jednorázové 

investici v podobě nákupu a nasazení nových technologií, zaškolování zaměstnanců a 

případně k budoucím nákladům na nové správce technologií. K zavedení nových 

technologií by byla společnost přístupná v případě, že by daný ERP systém značnou měrou 

předčil ostatní ERP systémy. 

8.2 Popis variant řešení 

Jak je uvedeno v kapitole 3.3 máme tři hlavní varianty řešení, které dále můžeme dělit. 

Jako rozvoj existujícího řešení budeme brát zajištění opatření pro chod stávajícího ERP 

systému, přechod na novější verzi stávajícího systému formou upgradu stávajícího ERP 

systému nebo reiplementací stávajícího ERP systému. Vývoj nového systému na míru 

nebudeme dále dělit. Nákup hotového softwarového systému budeme dále dělit na přechod 

na jiný existující ERP systém na základě dřívějšího výběrového řízení nebo na základě 

nového výběrového řízení. U výběrového řízení nového existujícího ERP systému může 

ERP systémy dělit na systémy provozované společností a outsourcing provozu ERP 

systému. Varianta outsourcingu byla společností zamítnuta z důvodu vlastního IT oddělení. 

8.2.1 Zajistit opatření pro chod stávajícího ERP systému 

Tato varianta řešení v podstatě představuje realistický scénář pospaný v kapitole 8.1.2. 

Jelikož tato varianta neřeší problém, ale pouze nutnost řešení oddaluje, byla zamítnuta a 

nebude zohledňována při řešení rozhodovacího problému. Můžeme říct, že se jedná o 

technologickou past. 

8.2.2 Přechod na vlastní ERP systém 

Přechod na vlastní ERP systém je druhá varianta, která byla zamítnuta z důvodu vysoké 

finanční i časové náročnosti a nejistého výsledku. Společnost tuto variantu vyhodnotila 

jako příliš rizikovou a nebude ji zohledňovat při řešení rozhodovacího problému. 
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8.2.3 Přechod na novější verzi stávajícího systému - upgrade 

stávajícího ERP systému 

Upgrade stávajícího ERP systému je v podstatě „aktualizace“ systému. Nepředpokládají se 

velké změny procesů, spíše se jedná o „kosmetické úpravy“ v rámci nedostatků zjištěných 

při využívání stávajícího ERP systému 

Jeho výhodou je známé prostředí pro uživatele a správce systému, díky kterému se sníží 

čerpání finančních zdrojů a času zaměstnanců na školení. Tento fakt také snižuje možnou 

nespokojenost uživatelů se systémem a odmítání jeho využívání. Ke snížení nákladů také 

vede možnost vycházet z analýzy současného řešení a pouze ji revidovat v případě 

požadavků na změny jako je ta v kapitole 7.3. Varianta splňuje i požadavek 

podporovaných technologií. Jelikož je dodavatelem velká nadnárodní společnost, můžeme 

předpokládat, že neukončí vývoj ERP systému a udrží si vysoký standard služeb spojený 

s dodáním řešení a následným servisem. 

Slabou stránkou přechodu na novější verzi je neprozkoumání trhu, který se od posledního 

výběrového řízení mohl změnit. Upgrade stávajícího EPR systému pak nese hrozbu 

přenosu stávajících nedostatků funkcionality systému. Nedostatky mohou být zapříčiněny 

chybami v původní analýze nebo neodstraněním chyb z předchozích verzí dodavatelem. 

Veličina optimistický realistický pesimistický 

čistá současná hodnota investice [tis. Kč] 65 893 54 952 34 504 

vnitřní výnosové procento [%] 0,70 0,37 -0,41 

rentabilita investice [%] 2,92 2,38 0,22 

doba splatnosti [roky] 1  5/12 2  1/6  22  1/2  

TCO [tis. Kč] 26 286 30 060 36 648 

Tabulka 12 ekonomické zhodnocení varianty 

8.2.4 Přechod na novější verzi stávajícího systému - 

reiplementace stávajícího ERP systému 

Při realizaci reimplementace se postupuje jako by se zaváděl nový ERP systém. To ve 

svém důsledku znamená, že projekt začíná na tzv. zelené louce. Oproti upgradu u 

reimplementace neneseme riziko přenosu špatných procesů, protože musíme udělat novou 
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kompletní analýzu, která by mohla vést k reengineeringu. Po zmapování podnikových 

procesů je jasné, že reengineering není nutný, protože nebyly objeveny žádné závažné 

nedostatky, které by vedli k potřebě změnit celé procesní řízení společnosti. 

Stejně jako u upgradu systému i zde můžeme počítat s nižšími náklady na školení, než jsou 

u nového systému. Výše nákladů se odvíjí od velkosti změn procesů plynoucí z nové 

analýzy. Stejně tak se od velikosti změn spojených s reimplementací a jejich kvalitou 

odvíjí přijetí nové verze ERP systému uživateli. V případě nepovedené reiplmenetace 

mohou být reakce negativní víc než při zavedení nového ERP systému. Výhoda v podobě 

podporovaných technologií a velké mezinárodní společnosti zůstává stejná jako u upgradu. 

 

Veličina optimistický realistický pesimistický 

čistá současná hodnota investice [tis. Kč] 65 979 55 047 34 618 

vnitřní výnosové procento [%] 0,69 0,37 -0,41 

rentabilita investice [%] 2,91 2,37 0,22 

doba splatnosti [roky] 1  5/12 2  1/6  22  1/2  

TCO [tis. Kč] 26 385 30 170 36 780 

Tabulka 13 ekonomické zhodnocení varianty 

8.2.5 Přechod na jiné existující ERP systém na základě 

dřívějšího výběrového řízení 

V rámci této varianty řešení uvažuje společnost o využití podkladů z předchozího 

výběrového řízení. Jejich přezkoumání a zvážení výběru jiného dodavatele.  

Výhodou varianty je zkrácení délky trvání projektu o nové výběrové řízení. Společnost 

může na základě předchozího výběrového řízení vyzvat k předložení nabídek pouze 

omezené množství dodavatelů. Tím se zkrátí doba „nového“ výběrového řízení o kroky 

jako selekce dodavatelů, ověřování jejich referencí, seznamování se se systémy atd. 

Jedná se o časově náročnější variantu než je obnova stávajícího systému, ale zároveň kratší 

než je výběr systému na základě nového výběrového řízení. K finančním nákladům této 

varianty musíme připočítat růst nákladů za školení (uživatelů i správců) a počáteční vyšší 

náklady na servis a údržbu účtované dodavatelem z důvodu zaškolování administrátorů 
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systému. U této varianty musíme také počítat s nutností delší analytické části projektu. 

Předpokladem této varianty je opět dodavatel, u kterého nic nenaznačuje, že by ukončil 

vývoj ERP systému a servis bude na odpovídající úrovni. 

 

Veličina optimistický realistický pesimistický 

čistá současná hodnota investice [tis. Kč] 70 081 59 477 39 786 

vnitřní výnosové procento [%] 0,62 0,33 -0,39 

rentabilita investice [%] 2,65 2,18 0,27 

doba splatnosti [roky] 1  5/12 2  1/6  22  1/2  

TCO [tis. Kč] 30 305 35 450 43 740 

Tabulka 14 ekonomické zhodnocení varianty 

8.2.6 Přechod na jiný existující ERP systém na základě nového 

výběrového řízení 

Tato varianta je časově nejnáročnější z důvodu realizace nového výběrového řízení, kdy 

musíme prověřit veškeré dodavatele včetně jejich referencí, testování uživatelské 

přívětivosti, stability systému atd. Tato varianta může přesáhnout délku realizace projektu 

určenou v omezeních. V ostatních ohledech se tato varianta shoduje s přechodem na jiný 

existující ERP systém vybraný na základě dřívějšího výběrového řízení. 

Veličina optimistický realistický pesimistický 

čistá současná hodnota investice [tis. Kč] 70 285 59 705 40 059 

vnitřní výnosové procento [%] 0,62 0,33 -0,39 

rentabilita investice [%] 2,63 2,16 0,27 

doba splatnosti [roky] 1  5/12 2  1/6  22  1/2  

TCO [tis. Kč] 30 530 35 700 44 040 

Tabulka 15 ekonomické zhodnocení varianty 
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8.3 Stanovení souboru kritérií a jeho vah pro 

hodnocení variant 

Kritéria byla stanovena na základě požadavků společnosti na ERP systém. Při sestavování 

souboru kritérií byl brán ohled na splnění očekávání, mezi které patří např. cena řešení a 

doba potřebná k obnově systému. 

Kritérium Druh Název Rizikové faktory 
Jednotky 
měření 

K1 Finanční ČSH investice Výše investice, výše zisku Kč 

K2 Nákladové Pořizovací cena Překročení nákladů na pořízení Kč 

K3 Časové Délka obnovy Překročení životnosti aktuálního 
ERP systému 

Dny 

K4 Časové Doba splacení Výše investice, výše zisku, 
dlouhá doba splacení 

roky 

K5 Finanční IRR Výše investice, výše zisku % 

K6 Nákladové Cena servisu Paušální platby Kč 

Tabulka 16 Soubor kritérií 

Jelikož mohu mít kritéria různou váhu, bylo pro stanovení vah kritérií vybráno několik 

metod: 

 Metoda přímého stanovení vah kritérií – varianta bodové stupnice  

 Metoda založená na párovém srovnávání – varianta Saatyho metoda stanovení vah  
 Metoda postupného rozvrhu vah  

8.3.1 Bodová stupnice 

Pro bodovou stupnici byla definována stupnice od 1 do 5, kde 1 je nejnižší váha a 5 je váha 

nejvyšší. 

M1 -Metoda přímého stanovení vah kritérií 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 součet 

Počet bodů 2 5 4 1 2 4 18 

Normovaná váha 0,11 0,28 0,22 0,06 0,11 0,22 1 

Tabulka 17 – bodová stupnice 
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8.3.2 Saatyho metoda stanovení vah 

Pro stanovení vah kritérií touto metodou byla použita doporučená bodová stupnice 

s deskriptory viz Tabulka 18. 

M3 - Saatyho metoda stanovení vah kritérií 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 Geometrický průměr Výsledné váhy 

K1 1      1/9  1/7 3     1      1/7 0,49 0,06 

K2 9     1 3     9     7     5     3,64 0,41 

K3 7      1/3 1 9     7     3     2,39 0,27 

K4  1/3  1/9  1/9 1  1/7  1/9 0,25 0,03 

K5 1      1/7  1/7 7     1  1/3 0,65 0,07 

K6 7      1/5  1/3 9     3     1 1,44 0,16 

Tabulka 18 Saatyho metoda stanovení vah 

8.3.3 Metoda postupného rozvahu vah 

Kritéria byla rozdělena do tří skupin, viz Tabulka 19. Skupina S1 představuje nákladové 

kritéria, S2 časová kritéria a S3 finanční kritéria. 

M2 - Metoda postupného rozvrhu vah 

Skupina Váha skupin kritérií Kritéria 
Váha kritérií v 
rámci skupiny 

Výsledné 
váhy 

S1 (nákladové) 
0,5 

K2 0,41 0,21 

K6 0,16 0,08 

S2 (investiční 
ukazatele) 0,1 

K1 0,06 0,03 

K5 0,07 0,007 

S3 (časové) 0,3 

K3 0,27 0,027 

K4 0,03 0,01 

Tabulka 19 Metoda postupného rozvahu vah 
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8.4 Výběr nejvhodnější varianty na základě 

manažerského rozhodování 

Jelikož nemůžeme přesně určit vývoj budoucích událostí. Byly pro každou variantu určeny 

tři scénáře reprezentující optimistický, realistický a pesimistický vývoj událostí. Pro 

všechny tři scénáře byla předpokládána stejná pravděpodobnost. 

 Varianta Scénář K1 K2 K3 K4 K5 K6 

V
1 

Update stávajícího 
systému 

Optimistický 65893 25 766 162 1,42 70 960 

Realistický 54952 28 575 180 2,17 37 1920 

Pesimistický 34504 34 194 216 22,5 -41 2880 

V
2 

Reimplementace 
stávajícího systému 

Optimistický 65979 25 860 203 1,42 69 960 

Realistický 55047 28 680 225 2,17 37 1920 

Pesimistický 34618 34 320 270 22,5 -41 2880 

V
3 

Výběr nového ERP 
systému bez 
výběrového řízení 

Optimistický 70081 29 170 446 1,5 62 2000 

Realistický 59477 32 300 495 2,33 33 4000 

Pesimistický 39786 38 560 594 18,5 -39 6000 

V
4 

Výběr nového ERP 
systému s 
výběrovým řízením 

Optimistický 70285 29 395 531 1,5 62 2000 

Realistický 59705 32 550 590 2,33 33 4000 

Pesimistický 40059 38 860 708 18,75 -39 6000 

Tabulka 20 hodnoty jednotlivých kritérií dle scénáře a varianty 

Varianty byly posouzeny pomocí Laplaceova pravidla a Hurwiczova pravidla. Následně 

byla zohledněna váha jednotlivých kritérií, viz Tabulka 21.  
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Varianta 
Kritéria   

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 suma pořadí 

Váhy -M1 0,11 0,28 0,22 0,06 0,11 0,22     

Váhy - M2 0,028 0,21 0,03 0,01 0,01 0,081     

Váhy - M3 0,06 0,41 0,27 0,03 0,07 0,16     

V1 0 1 1 0 1 1 4 

1 M1 0,00 0,28 0,22 0,00 0,11 0,22 0,83 

M2 0,00 0,21 0,03 0,00 0,01 0,08 0,32 

M3 0,00 0,41 0,27 0,00 0,07 0,16 0,92 

V2 0 0 0 0 1 1 2 

2 M1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,22 0,33 

M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,09 

M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,16 0,24 

V3 1 0 0 1 0 0 2 

3 
M1 0,11 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,17 

M2 0,028 0,00 0,00 0,01 0,00 0,000 0,036 

M3 0,06 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,08 

V4 0 0 0 0 0 0 0 

4 M1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabulka 21 Vyhodnocení variant 

Celý postup spočívá v udělení jednoho bodu variantě, která byla vyhodnocena pro dané 

kritérium jako nejlepší a nula bodů všem ostatním. Následně byly udělené body 

vynásobeny váhou daného kritéria a metody. Výsledné součiny jednotlivých kritérií jsou 

sečteny a vyhodnoceny v podobě sestavení žebříčku od nejlepší po nejméně vhodnou 

variantu. 

Jako nejvhodnější varianta byla vybrána V1 - Přechod na novější verzi stávajícího systému 

- upgrade stávajícího ERP systému.  
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9 Závěr 

Cílem práce bylo specifikovat požadavky na obnovu informačního systému ve společnosti 

AŽD Praha s.r.o., na základě kterých byly zmapovány a vyhodnoceny možné varianty 

obnovy tohoto systému. Pro dosažení tohoto cíle bylo nutné se nejprve seznámit se 

strukturou a velikostí společnosti, typem a specifikací výroby a strukturou současného 

softwarového řešení, včetně aktuálního nastavení procesů.  

Poté, co byla vymezena definice společnosti, došlo k zmapování podnikových procesů 

pomocí jejich modelování. Na základě takto zmapovaných procesů byly sestaveny 

požadavky na funkcionalitu ERP systému. Během jejich mapování nebyly zjištěny žádné 

závažné nedostatky současného nastavení procesů, které by společnost vedli k zásadním a 

komplexním změnám současného nastavení procesů. Z analýzy procesů vyplynula pouze 

možnost optimalizace subprocesu Vyřízení objednávky v procesu Obchodního případu tak, 

aby byla lépe využity data z ERP systému a snížila se alokovaná doba na tento subproces. 

Na základě analýzy všech dostupných relevantních dat byly ve spolupráci 

s implementačním oddělením společností vybrány čtyři z šesti původně navrhovaných 

variant obnovy ERP systému (zbylé dvě varianty byly vyloučeny z důvodu 

neakceptovatelného rizika případně neřešení definovaného problému). Pro objektivní 

porovnání variant byl sestaven soubor kritérií. Na základě důležitosti kritérií byla pomocí 

několika metod vícekriteriálního hodnocení určena jejich váhy. Jednotlivé varianty byly 

zhodnoceny pravidly rozhodování za nejistoty. Toto zhodnocení určilo preference 

jednotlivých variant, které byly porovnány podle váhy daného kritéria. Na základě tohoto 

postupu byla společnosti navrhnuta nejvhodnější varianta řešení obnovy ERP systému. 

Celá praktická část práce probíhala ve spolupráci se společností AŽD Praha, která poskytla 

potřebné informace. 
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15 Seznam příloh 

15.1 Use case Zpracovat objednávku 

Use case  Zpracovat objednávku 

ID:  01  

Stručný popis  Distribuční centrum přijme od Montážního závodu seznam položek potřebný 
k realizaci projektu a objednají položky u Výrobního závodu 

Primární aktéři  Distribuční centrum, Výrobní závod 

Vedlejší aktéři  žádní 

Vstupní podmínky  Aktuální: Příjem objednávky Montážního závodu 

Hlavní scénář  Aktuální Navrhovaný 

ZOZ Vytvoří objednávku pro Výrobní 
závod na základě požadavku Montážního 
závodu 
ZOZ odešle objednávku Výrobnímu 
Závodu 
Výrobní závod přijme objednávku ZOZ 
Výrobní závod zkontroluje stav skladu 
Výrobní závod odešle chybějící položky 
ZOZ příjme informaci 
Výrobní závod zahrne objednávku do 
svého výrobního plánu 

ZOZ Vytvoří objednávku pro Výrobní 
závod na základě požadavku 
Montážního závodu 
ZOZ objedná chybějící materiál 
ZOZ odešle objednávku Výrobnímu 
Závodu 
Výrobní závod přijme objednávku 
ZOZ 
Výrobní závod zahrne objednávku 
do svého výrobního plánu 

Výstupní podmínky  Distribuční centrum přijme soupis chybějícího materiálu a výrobků 

Alternativní 
scénáře  

žádný 
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15.2 Případ užití Objednat chybějící materiál a 

výrobky 

Use case  Objednat chybějící materiál a výrobky 

ID:  02  

Stručný popis  Distribuční centrum zajistí chybějící materiál a výrobky 

Primární aktéři  Distribuční centrum 

Vedlejší aktéři  Výrobní závod, ERP systém 

Vstupní podmínky  Distribuční centrum přijme soupis chybějícího materiálu a výrobků 

Hlavní scénář  Aktuální Navrhovaný 

ZOZ přijme soupis chybějícího materiálu 
a výrobků od Výrobního závodu 
ZOZ zajistí nakoupení chybějícího 
materiál a výrobky 
ZOZ předá materiál Výrobnímu závodu 
 

ZOZ příjme soupis chybějícího 
materiálu a výrobků od ERP 
systému 
ZOZ zajistí nakoupení chybějícího 
materiál a výrobky 
ZOZ předá materiál Výrobnímu 
závodu 
 

Výstupní podmínky  Výrobní závod převezme chybějící materiál 

Alternativní 
scénáře  

Žádný 
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15.3 Případ užití Zkontrolovat sklad 

Use case  Zkontrolovat sklad 

ID:  03  

Stručný popis  ERP zkontroluje skladové zásoby Výrobního vývoje na základě zadané 
objednávky a vyhodnotí nutnost objednat materiál a výrobky  

Primární aktéři  ERP systém Distribuční centrum 

Vedlejší aktéři  Výrobní závod 

Vstupní podmínky  Distribuční centrum má soupis potřebného materiálu a výrobků od 
Montážního závodu 

Hlavní scénář  Aktuální Navrhovaný 

ZOZ předá soupis materiálu a výrobků 
Výrobnímu závodu 
Výrobní závod zkontroluje stav svých 
skladových zásob 
Výrobní závod odešle ZOZ požadavek na 
objednání chybějícího materiálu a 
výrobků 

ZOZ předá soupis materiálu a 
výrobků ERP systému 
ERP systém zkontroluje stav 
skladových zásob Výrobního závodu 
ERP systém navrhne objednání 
potřebných položek materiálu a 
výrobků 
ZOZ schválí návrh ERP systému 

Výstupní podmínky  žádné 

Alternativní 
scénáře  

žádné 
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