
Str.: 1/4 

CIO Magazíne, 5/2008 

 

Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie.   

 

VÝZVY IS/IT VE STROJÍRENSTVÍ 

 

Co potřebujeme v menších firmách? 

Strojírenství je tradiční páteří české ekonomiky. Pro firmy podnikající ve strojírenství je efektivní řízení 
výroby stěžejní až existenční problém řízení. Pro podnikovou informatiku pak jedna z nejsložitějších 
disciplin. To platí nejen  pro velké firmy, ale i pro ty menší a malé, které jsou motorem každé národní 
ekonomiky. 

Proč investujeme do IT? 

Potřeba využití potenciálu IT pro řízení firmy je dnes všeobecně uznávána. Pojmy jako „Podniková 
řešení, informační systém, IS, ERP, IS/IT, ICT, Business Solutions,…“, se dostaly do širokého 
povědomí. Zvyšuje se ochota investovat do IT infrastruktury firmy.  

Očekávaným efektem je umožnění dalšího růstu s dosažením žádoucí profitability, zvyšování 
konkurenceschopnosti firmy, získání dalších zákazníků, zlepšení  pozice na trhu, vlastně získat 
strategickou výhodu. Nebo alespoň přežít, udržet se na globalizovaném trhu s tím, že časem bude 
lépe.  

Jaké podnikové řešení ale zvolit a kdy? Cena přestává být hlavním kriteriem. Důraz je kladen na 
řešení hlavních podnikatelských potřeb, nebo problémů firmy. Na optimalizaci podnikových procesů a 
organizace.  

V 90-tých letech se dávala přednost investicím do výrobních technologií. Poznání ve firmách se 
zvyšovalo m.j. s „usazováním“ vlastnických vztahů, příchodem zahraničního kapitálu, zkvalitňováním a 
vzděláváním se managementu i zmíněnou globalizací české ekonomiky. Zákazníci a dodavatelé IT si 
lépe rozumějí. Asi málo majitelů, nebo top manažerů firem o investicích do IT pochybuje. Otázkou je 
jak investice vynaložit efektivně k naplnění firemních cílů. 

IT a řízení výroby 

V českých strojírenských podnicích (myšleny subjekty působící v ČR, nejen ryze české firmy s českým 
kapitálem) má využití IT tradici počínaje sálovými počítači. Dnes zde najdeme škálu SW aplikací od 
zbytků různých autonomních úloh, přes prvně s tzv. MRP,  pak MRP II, které už berou v potaz zdroje 
spojené s výrobou, po komplexní podniková řešení na bázi moderních standardních ERP.  

Z definic, je ERP (akronym "Enterprise Resource Planning", plánování podnikových zdrojů, nebo 
možná lépe "řízení podnikových zdrojů") komplexní, integrované IT řešení pro propojení finančních a 
ekonomických agend s obchodními a výrobními procesy firmy nad jednotnou podnikovou databází. 
To slovo „podnikové“ je důležité. Slova „zdroje“ a „plánování“ se dají brát různě. ERP by mělo 
pokrývat hlavní podnikové procesy a funkce. ERP je sice celosvětově přijatý standard pro jádro 
komplexního řešení IT potřeb firmy v jakémkoliv oboru. Neexistuje ale celosvětově ERP vyhovujícím 
každé firmě, natož strojírenské. 

Jádrem ERP (také nazývané Back Office) jsou moduly jako ekonomika (účetnictví, banka, pokladna, 
dlouhodobý majetek, ...), obchodní logistika (sklady, nákup, prodej, fakturace,..), personalistika a 
mzdy v podstatě společné pro firmy podnikající v jakémkoliv oboru. Pro řízení hlavního byznysu dané 
firmy jsou určeny moduly tzv. Front Office, pro strojírenské firmy – SW aplikace zaměřené na řízení 
výroby.  

Ještě nedávno byly systémy ERP používány převážně ve větších firmách. Zde byly prostředky pro 
přípravu nasazení, pořízení, implementaci a provoz standardních robustních systémů. Obecně ale 
platí, že dynamické malé a střední firmy aby obstály a rostly potřebují stejně výkonné a komplexní 
řešení jako ty velké. Ano. Ale tradiční velké informační systémy jsou pro menší a střední firmy příliš 
drahé. Nebo složité tak, že nejsou s to je využít, nebo vůbec absorbovat se svým organizačním a 
personálním vybavením. Neúspěchem řešení jsou zranitelnější než ty větší. 
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Klasické české strojírenství můžeme zjednodušeně členit na firmy které nemají vlastní vývoj a vyrábějí 
na sklad podle poptávky a situace na trhu (opakovaná a smíšená výroba) a na firmy s vlastním 
vývojem, které pracují na složitých zakázkách (zakázková výroba).  

Pro tu druhou skupinu je podstatné rychle reagovat na poptávku, zkrátit průběžné doby realizace 
zakázek (doba od přijetí objednávky po dodání) a splnit požadované dodací lhůty.  

Oba zmíněné typy firem nutí velká konkurence klást maximální důraz na efektivitu výrobního procesu. 
Na řízení nákladů (za kolik skutečně vyrábíme) a propojení obchodní a výrobní logistiky. 

Převážné většině menších českých strojírenských firem vyhoví základní funkcionalita standardních 
ERP na českém trhu. Už samotná skutečnost, že zavedení „výrobního“ ERP si vynutí vytvořit, nebo 
dát „do pořádku“ podniková data TPV (technologické postupy, materiály, kusovníky,…), což je 
předpokladem pro základní plánování výroby, znamená značný přínos. Projeví se zjištěním za kolik 
vlastně vyrábíme a prodáváme konkrétní výrobek, nebo skupinu výrobků, ve snížení rozpracované 
výroby, skladových zásob, snížením celkových nákladů a k transparentnosti výrobního procesu.  

Příklad základní struktury modulu řízení výroby ERP strojírenského podniku: 

- TPV (technologická data, postupy, operace, materiály, stroje, obsluha, nástroje a pomůcky, 
odpady, balení, hrubé mzdy,…) 

- Kalkulace (plánové a operativní kalkulace, ceny, náklady,…) 
- Plánování (kapacitní plánování, detailní rozvrhování, materiálové plánování, plánování kapacit 

strojů, pracovišť, lidských zdrojů,…) 
- Řízení výroby - realizace požadavků na výrobu na základě výrobních příkazů, odvádění výroby 

(využití čárového kódu, vstup dat z technologických zařízení), …), neshodná výroba, výpočet 
mezd, podklady pro expedici,... 

- Výrobní kontroling (plánované a skutečné náklady (finanční, věcné zdroje), hospodaření výrobních 
středisek, rentabilita zakázek a výrobků, výrobní inventura, …)  

 

Teprve po určité době provozu základního systému může firma uvažovat o dalších způsobech 
rozvoje plánování, optimalizace, modelování, simulace řízení výroby (třeba APS - Advanced Planning 
and Scheduling), uvažovat o řízení firmy na bázi projektového řízení, atp. To už ale vyžaduje 
skutečně kvalitní data, průběžně udržovanou datovou základnu, vyšší úroveň kvalifikace klíčových 
uživatelů,  nutnost absolvovat určité zkušenosti a ne zrovna jednoduchý vývojový proces.  

Podle Gartner Group strojírenské firmy nepatří mezi přední uživatele IT high-tech. Globálně investují 
do IT procentuálně více v segmentech komunikací, finančnictví, utilit apod. Je to  dáno vlastní 
specifikou strojírenské výroby, tlakem na ceny, dosahovanými maržemi a celkovou profitabilitou. I 
relativně malou velikostí českých podniků, které nejdříve potřebují základní ERP funkcionalitu pro 
dosažení rychlého efektu levnějším způsobem.  

 
Formulace potřeb a požadavků na IT? 

Specifikace požadavků a kriterií pro výběr produktů a dodavatele IT a následné rozhodnutí je 
nesnadným úkolem a výzvou pro management firem, resp. pro klíčovou osobu, která nakonec musí 
rozhodnout. Rozhodnutí může být startem dynamického rozvoje firmy, nebo také krokem do 
bolestného a nákladného bludného kruhu. 

Menší firmy mají omezenější rozpočty a nižší rezervy než ty velké. Mezi specifické požadavky 
menších firem patří nižší cena, kratší doba implementace, minimální, nebo lépe žádné zákaznické 
úpravy, jednoduchá správa systému a větší tlak na rychlé přínosy řešení. Menší firmy jsou 
zranitelnější v případě nesprávné volby.  

Důležité jsou důvody proč uvažujeme o novém systému. Používáme zatím jen izolované autonomní 
SW aplikace (třeba účetnictví, sklady, fakturace, výrobní evidence,…) a cítíme nutnost pořízení 
komplexního ERP řešení? Nebo máme ERP systém, který už ale nevyhovuje z hlediska funkcionality, 
možnosti rozšíření, nebo používané IT platformy? Jedná se jen o změnu IT technologie, nebo 
nalezení perspektivního řešení akutních bolestí podnikatelských potřeb? 

Z teorie by měl podnik formulovat nejprve podnikatelské cíle společnosti, na určité období, podnikovou 
strategii jak cílů dosáhnout, z toho odvodit IT strategii a formulaci potřeb IT a očekávání směrem 
k dodavatelům a produktům. Můžeme to od managementu menších firem očekávat? Zřídka. Manažeři 
jsou odborníky na svůj byznys, jsou plně vytíženi a ani nemohou mít dostatečný přehled o aktuálních 
možnostech a trendech v IT. Mohou ale minimálně popsat hlavní cíle a pak se angažovat na realizaci. 



Str.: 3/4 

 Pro úspěch realizace nového systému se doporučuje provést analýzu a optimalizaci podnikových 
procesů (jako BPR - Business Process Reenginering) před vlastním návrhem IT řešení. To je ale pro 
menší firmy až neúnosně nákladné. Budou muset většinou vystačit s jednodušší analýzou, studií  pro 
návrh řešení. 

Záleží také na osobnosti manažera odpovědného za výběr produktu a dodavatele. Ekonomicky 
zaměřený manažer bude asi formulovat požadavky na IT jinak, než „výrobář“.  Mnohdy management 
očekává (nejspíš marně), že pořízením renomovaného ERP produktu získá know-how pro řízení firmy 
Malé podniky často nemají tak kvalifikovaného IT manažera (pokud ho vůbec mají), který by 
management v tomto směru mohl podpořit. Setkáváme se s tím, že u menších podniků pozice CIO/IT 
manažera je suplována osobami s kumulovanými funkcemi (tedy ne IT specialisty), nebo i externisty, 
kteří nemusí vždy plně hájit zájmy firmy. Naopak vzdělaný IT manažer s celkovým přehledem o 
potřebách firmy a IT může mít „navrch“ nad prodejci.  Pak je požehnáním pro manažery a jejich 
správné rozhodnutí.  

Dodavatelé se často potýkají s nejasným zadáním. Zadavatelé nejsou vždy schopni specifikovat své 
potřeby. Specifikace požadavků z pohledu podnikových potřeb a podnikání firmy může být příliš  
povrchní a očekávání efektů zase až příliš optimistická. To přináší zklamání a rozčarování na straně 
zadavatelů a trable pro dodavatele. Dodatečné řešení takových problémů zpravidla vyvolává konflikty 
mezi zadavatelem a dodavatelem a vícenáklady na obou stranách.  

S formulací hlavních potřeb a požadavků na IT a následnými kroky může managementu pomoci 
dobrý, poctivý externí poradce. Nebo i dodavatel, pokud se jen nesnaží „vnutit“ vlastní produkt, ale 
umí a má vůli pochopit potřeby zákazníka a navrhnout řešení. 

Výběr IT produktu a dodavatele je pro každou firmu závažným problémem. V tom, že rozhodnutí hned 
napoprvé musí být správné a že ovlivní firmu na řadu let. Jde o časově i finančně nákladný proces.. 

Co bude asi napadat manažera odpovědného za inovaci, nebo výběr nového podnikového systému: 

 

- Co chci hlavně vyřešit a pokrýt dnes, a kde asi budu, co budu potřebovat za několik let? Jak mám 
vlastně zmapovány podnikové procesy, zejména v oblasti řízení výroby?  

- Kdo budou klíčoví uživatelé nového systému, mohu se na ně spolehnout jako na garanty za 
danou oblast?  Bude z nich dobrý projektový tým a kdo bude koordinátorem, šéfem projektu na 
naší straně?  

- Kolik  mám poptat dodavatelů, max. 10 je málo, nebo akorát? Jak má vypadat nabídka, abych 
mohl srovnávat? Vystačíme si sami, nebo přizveme externího poradce? 

- Pokryje nabízený produkt (systém) mé požadavky? (funkcionalita pro daný předmět činnosti firmy, 
pokrytí podnikových procesů, otevřenost k externím aplikacím, požadavky na HW a základní SW, 
postavení na trhu, reference, perspektiva vývoje, ...)?  

- Mám si pořídit dražší globální značku, nebo vcelku srovnatelný levnější produkt. Jaký systém 
vlastně používá má konkurence? Jaký používají mí partneři? Zvýším hodnotu firmy pořízením 
dražší globální značky?     

- Která IT platforma (operační systém serveru, databáze,..) je pro nás nejvýhodnější a perspektivní? 
(z hlediska: celosvětových trendů, postavení na trhu, výkonnost, poměr cena/výkon, budoucích 
nákladů na údržbu a provoz,propojení s MS Office, ...)? 

- Je pro mne přiměřená cena návrhu a dodávky systému, poměr cena/výkon? (licenční politika, 
pořizovací cena, cena údržby,  celkové náklady na vlastnictví systému (TCO), ...) 

- Který dodavatel by mohl být dlouhodobým a spolehlivým partnerem ? (postavení na trhu, 
ekonomická stabilita, kapacity pro údržbu a vývoj, reakce na řešení potřeb a požadavků firmy, 
dostupnost jeho služeb, zastupitelnost, partneři, ...)?  

- Mám si hned vybrat jednoho dodavatele, nebo radši dva potencionální dodavatele. Zadat jim 
zpracování návrhu/studie řešení a pak se rozhodnout s kterým dál jednat?  

- Má dodavatel pro mne čas a zkušený kvalitní implementační tým, nebo mi pošle začátečníky, kteří 
se budou školit za mé peníze?  

- Jaké mohou být přímé a nepřímé přínosy zavedení nového ERP, ve smyslu mých potřeb?. Jak je 
budeme měřit, jaké jsou metriky?  

- Navrhované smlouvy od dodavatele  a garance toho co potřebuji jsou v pořádku? Jsme vůbec 
dostatečně seznámeni s legislativou v této oblasti?  

 
Z čeho, jak a co si vybrat  

Český trh s informačními systémy je rozsáhlý, působí na něm přes 100 společností. Průzkumy ale 
ukazují, že se nabídka ERP na českém trhu stabilizuje. Etablovaly se zde hlavní globální produkty 
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ERP a několik českých. (Vyjádření pozice globálních ERP produktů najdeme na např. ve formě Magic 
Quadrant Gartner Group, nebo Boston Matrix na webu). 

Boj o zákazníka (o jeho peníze) je neúprosný. Silnější se stávají ještě silnějšími a slabší ještě 
slabšími, nebo jsou pohlceni a jejich značky mizí z trhu. Viz např. nedávné akvizice SAP, Oracle, Infor.   

U větších a velkých českých firem jsou dnes karty vcelku rozdány. Nicméně velkou část těchto firem 
čeká v období do cca 3 let zásadní inovace, nebo náhrada systému. Takže další příležitosti pro velké 
hráče. I ti největší globální dodavatelé se dnes zaměřují na menší a malé firmy.  Dodavatelé 
standardních ERP aby mohli oslovit menší zákazníky nabízí levnější verze těchto ERP např. s 
omezením funkcionality, přednastavené pro určitý obor,  s kratší dobou implementace, pokud možno 
bez zákaznických úprav, atp.  Příkladem mohou být verze označované jako All-in-One, Start, Express, 
Lite, atp. Pro oslovení a získání menších zákazníků dodavatelé doplňují své portfolio, produktovou 
řadu o nové menší SW aplikace, které sice třeba nevychází z původních systémů, ale zpravidla 
přebírají firemní filosofii, standardy a rozhraní.  

Vyznat se na dynamickém trhu IT není pro zákazníky jednoduché. Zákazníci jsou při jednáních 
v nevýhodě proti školeným prodejcům dodavatelů IT. Ale zase mají to, co dodavatelé od nich 
potřebují a to si musí zákazníci ohlídat. 

Některé menší české firmy preferují české produkty a dodavatele z důvodu, že očekávají lepší znalost 
českého ekonomického prostředí, specifik českého průmyslu, nižší cenu i lepší dostupnost služeb. 
Někde převažuje tendence volit „značku“ renomovaného globálního dodavatele, s očekáváním, že 
získám know-how a vyšší prestiž třeba vůči svému okolí. V případě poboček/dcer zahraničních firem 
řešení často „nadiktuje“ mateřská společnost, bez ohledu na přání místního managementu.  

Vyplatí se mít co nejvíc informací o trhu IT, nepodcenit výběrové řízení. Nevyplácí se delegovat řízení 
IT na příliš nízkou úroveň podnikové hierarchie, šetřit na kvalitě personálního vybavení a infrastruktury 
IT, nebo na přípravě koncových uživatelů. Neváhat využít podporu externího poradenství.  Důležitá je 
angažovanost vrcholového vedení při inovaci IT. Když už se rozhodnu, tak musím projekt IS/IT uřídit. 

Rozhodnutí vždy bude mít významné dopady na další fungování firmy. Není zde prostor pro 
experimenty. Lépe se držet osvědčených postupů. Minimalizovat rizika a smluvně je sdílet s 
dodavatelem. 

 

Ing. Jan Krestýn, IT poradenství, Soudní znalec v oboru informační technologie, j.krestyn@znalec-it.cz, 
http://www.znalec-it.cz 

 

 


