
Zrovnoprávnûní papírové a elektronické faktury otevfielo
cestu dal‰ímu rozvoji elektronické fakturace a úsporám,
které se v rámci EU odhadují na 240 miliard EUR 
v prÛbûhu pfií‰tích ‰esti let pfii jejím plnohodnotném 
zavedení. 

Sdílení informací o potravinách se stává velk˘m tématem,
které zesiluje nejen se zmûnou chování zákazníkÛ
a rozvojem technologií, ale také s nov˘mi povinnostmi
v˘robcÛ a prodejcÛ s pfiijetím nové smûrnice
2011/1169/EU.

Systémy pro fiízení vztahÛ se zákazníky se z hlediska
bezpeãnosti dat neli‰í od jin˘ch informaãních systémÛ. 
V pfiípadû Microsoft Dynamics CRM má zákazník 
ale ‰iroké moÏnosti volby. Nejvût‰ím rizikem totiÏ není
systém samotn˘, ale zamûstnanci.

Nov˘ nástroj pro tvorbu logistick˘ch etiket s SSCC
ãárov˘m kódem je pfiipraven pro v‰echny dodavatele, 
jejichÏ informaãní nebo skladov˘ systém nepodporuje 
oznaãování palet SSCC kódy na adrese www.sscc.cz.
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EDI ROZ·I¤UJÍ NOVÍ V¯ZNAMNÍ ODBùRATELÉ ROSTU, ROSTE·,
ROSTEME …

Své obchodní procesy zefektivnil také ãesk˘
fietûzec hobbymarketÛ Uni Hobby. Stalo se tak
díky zavedení elektronické v˘mûny obchodních
a logistick˘ch dokumentÛ se sv˘mi dodavateli
prostfiednictvím ORION EDI od spoleãnosti CCV
Informaãní systémy, která se stala poskyto-
vatelem EDI sluÏeb.  Tento dynamicky se roz‰ifiu-
jící zpÛsob v˘mûny dokladÛ si pfiitom v Uni
Hobby na‰el své místo velmi rychle. Od zaãátku
záfií bylo v rekordnû krátkém ãase - bûhem
necelého mûsíce a pÛl – do EDI komunikace za-
pojeno více neÏ 100 dodavatelÛ.

Pfienos dat mezi fietûzcem Uni Hobby a jeho doda-
vateli byl zahájen na dokumentech typu objednávka
(EDI zpráva ORDERS) a faktura (INVOIC). „Vzhledem
k tomu, Ïe ná‰ sortiment ãítá bezmála devadesát
tisíc poloÏek zboÏí od stovek dodavatelÛ, je pro nás
maximální zjednodu‰ení a zautomatizování v˘mûny
obchodních dokladÛ velk˘m pfiínosem. EDI proto
vnímáme jako efektivní zpÛsob obchodní komu-
nikace, kter˘ je zcela v souladu s na‰í dal‰í pláno-
vanou expanzí,“ fiíká Ale‰ Oulehla, místopfiedseda
pfiedstavenstva Uni Hobby. 

Uni Hobby je nov˘ ryze ãesk˘ fietûzec hobbymar-
ketÛ s rozsáhl˘m sortimentem zboÏí – od Ïelezáfiství
pfies elektro, stavebniny, dfievo, sanitu, barvy a laky,
domácí potfieby nebo ruãní náfiadí aÏ napfiíklad po
kompletní zahradnické potfieby. V souãasné dobû
provozuje sedm hobbymarketÛ (v Brnû, Pardu-
bicích, âesk˘ch Budûjovicích, Zlínû, Hodonínû,
Jihlavû a Vala‰ském Mezifiíãí). V plánu firmy je dal‰í
expanze do stfiednû velk˘ch i men‰ích mûst, v první
vlnû se bude jednat zejména o otevfiení dvou nov˘ch
hobbymarketÛ v Kladnû a Uherském Hradi‰ti.

Nasazením ORION EDI se Uni Hobby velmi rychle
zafiadilo po bok nejv˘znamnûj‰ích tuzemsk˘ch ob-
chodních fietûzcÛ, které EDI dokáÏí komplexnû
vyuÏívat. „EDI je desítkami let vyzkou‰en˘ a mezi-
národnû standardizovan˘ systém, kter˘ prokazatelnû
sniÏuje náklady na v˘mûnu dokladÛ pfii souãasném
v˘razném zv˘‰ení její rychlosti. ZároveÀ dochází 
i k velmi podstatnému sníÏení chybovosti. Vûfiím
proto, Ïe dal‰í EDI zprávy, jako napfiíklad dodací list
(DESADV) nebo pfiíjemka (RECADV), budou brzy
následovat, tak aby pfiínosy nasazení ORION EDI
mohly b˘t v Uni Hobby maximálnû vyuÏity,“ do-
plÀuje David Reichel, fieditel divize eBusiness
spoleãnosti CCV Informaãní systémy a dodává:  „Za
rychlou a úspû‰nou implementací stojí kromû zku‰e-
ného t˘mu m˘ch kolegÛ také pfiíkladná spolupráce
v‰ech tfií stran, tedy vedle samotného zákazníka
také U&Sluno jako dodavatele ERP systému.“

Strukturovanou v˘mûnu dat vyuÏívá novû se sv˘mi
dodavateli také  MALL.CZ, kter˘ mezi internetov˘mi
obchody zaujímá nepfiehlédnutelné místo. V leto‰-
ním roce navíc v˘raznû roz‰ifiuje poboãkovou síÈ
sv˘ch kamenn˘ch provozoven, kdyÏ se chystá
otevfiít uÏ svou patnáctou poboãku. V pfiedchozích
letech spoleãnost novû nasadila podnikov˘ systém
SAP a v souãasnosti obrátila svoji pozornost na
efektivnûj‰í v˘mûnu dat s obchodními partnery,
konkrétnû na EDI objednávky (ORDERS), avíza
dodávek (DESADV) a faktury (INVOIC). „S ohledem
na mnoÏství partnerÛ a rozsah sortimentu je pfienos
strukturovan˘ch dat velmi Ïádoucí s ohledem na
jeho pfiesnost, zautomatizování a v neposlední fiadû
s tím spojenou úsporu lidské práce na obou
stranách dodavatelského vztahu. V první fázi reali-
zujeme propojení s vût‰ími partnery a budeme rádi,

Îivot, kter˘ Ïijeme si vytváfiíme sami.
Kolem kaÏdého z nás je fiada podnûtÛ, které
nepÛsobí na na‰i psychiku optimisticky,
je nám servírována trvalá krize, hloupost,
hamiÏnost, nespravedlnost. Je to pro
nás dÛleÏité? Pouze na tolik, kolik sami
dovolíme.

JiÏ dva roky se âeská republika odráÏí
ode dna hospodáfiské krize. Proã se na‰e
zemiãka odráÏí a jiní se jiÏ odrazili? Proã
nûktefií kolem nás uÏ rostou? Co udûlali
lépe? Myslím, Ïe odpovûì je jedno-
duchá, pracují, mají svÛj zámûr a vÛli jej
dosáhnout. NeobviÀují druhé a vnûj‰í
okolnosti, zkrátka nemarní ãas.

Jak jsme na tom my? V loÀském roce
narostl ná‰ konsolidovan˘ obrat o 8 %,
za leto‰ní rok bude rÛst dvoucifern˘.
Tomu odpovídá 26% nárÛst provozního
zisku a více neÏ pûtinové nav˘‰ení poãtu
ccvákÛ, ktefií pfiinesli nové pohledy, 
poznatky a zku‰enosti.

Jak je to moÏné? Co jsme udûlali lépe?
Nejlep‰í odpovûì na tyto otázky dává
vnitfiní dvojstrana, na které se odhléd-
neme malou ukázkou za na‰í kníÏkou.
Jsou tam odpovûdi na otázku, proã
pracuji právû v CCV. S velkou dávkou 
upfiímnosti a odvahy tak na svûtlo svûta
vyplynuly firemní hodnoty, které ctíme.

Není sebemen‰ích pochyb o tom, Ïe
hlavní na‰í silou je rÛst kaÏdého z nás,
kaÏdého ccváka. Sdílíme spoleãné kmenové
(firemní) hodnoty. Na‰i znaãku budu-
jeme zevnitfi na firemní kultufie. Dodá-
váme-li na‰im zákazníkÛm uÏitek, kter˘
od nás chtûjí, víme, Ïe musíme
porozumût jejich potfiebám, vcítit se do
jejich situace a problémÛ. Jen tak
mÛÏeme jejich oãekávaní nejen naplnit,
ale i pfiekonat. 

Na‰e fie‰ení a sluÏby zákazníkÛm pomá-
hají, pfiiná‰ejí jim vût‰í pohodu - a samo-
zfiejmû i zisk. Na to v‰echno myslíme.
Proto neskonãíme na pÛli cesty jen
proto, Ïe formální úkol „cosi dodat“ byl
splnûn. Ve vzájemném vztahu se
snaÏíme vytvofiit skuteãnou, nefal‰o-
vanou dÛvûru. Nesmí v‰ak chybût ani
pokora uãit se a schopnost naslouchat. 
A spoleãná radost z velkého nebo 
i men‰ího díla, které se povedlo. Ctíme
otevfienost a osobní pfiístup k na‰im
zákazníkÛm, a tak na‰i zákazníci rostou
a my rosteme spolu s nimi. 

Dalibor Damborsk˘

Spolehlivé a automatizované pfienosy informací jsou klíãové pro úspûch spolupráce obchodujících firem. Elektronická v˘mûna dokumentÛ je dnes pevnû 
usazena jako standardní komunikaãní nástroj pro podporu obchodních a logistick˘ch procesÛ mezi odbûrateli a dodavateli v maloobchodních fietûzcích.
Samozfiejmostí je vyuÏití EDI (Electronic Data Interchange) také v dal‰ích oblastech, kde je na rychlost a pfiesnost v˘mûny dokumentÛ kladen snad je‰tû vût‰í
dÛraz, jako automotive ãi logistika, ale souãasnû se roz‰ifiuje také do nov˘ch perspektivních oborÛ. Dodavatelé mohou novû navázat EDI komunikaci 
napfiíklad s pfiedním velkoobchodem elektromateriálu K & V ELEKTRO nebo internetov˘m obchodem MALL.CZ.

Zavítá-li zákazník pfii nákupu v maloobchodním fietûzci Globus do míst, která jsou vûnována nabídce vín, ãasto v˘znamnû zpozorní. Informace o vínech zde totiÏ vedle
zaveden˘ch cenovek mají také svou vyjímeãnou podobu pro uÏivatele chytr˘ch mobilních telefonÛ. K nákupu jim totiÏ poradí aplikace s moÏností naãtení produktov˘ch
informací prostfiednictvím QR kódÛ umístûn˘ch pfiímo u vybran˘ch vín. Náv‰tûvníci tak mohou sami vybrat víno jako zku‰ení sommeliefii. Staãí opravdu jen velmi 
málo – aplikace Globus Sommelier v jejich telefonu ãi tabletu. Nejen o tom jsme si povídali s nákupãí a hlavní sommelierkou spoleãnosti Globus âR Martinou Kottovou.

aby také men‰í dodavatelé s námi brzy komuniko-
vali s vyuÏitím standardní strukturované v˘mûny
dat“, fiíká Michal âerven˘, specialista EDI ve
spoleãnosti  MALL.CZ. Od zaãátku prosince 2013
je spoleãnost ve standardním provozu sluÏeb
ORION EDI.

Mezi relativnû nové obory, kam EDI komunikace
v˘raznûji proniká, lze poãítat také obchod s elektro-
materiálem. Spoleãnost K & V ELEKTRO se sv˘mi 250
zamûstnanci provozuje velkoobchod a maloobchod
s ve‰ker˘m elektroinstalaãním materiálem, má 10
prodejen elektromateriálu a skladuje 50 000 poloÏek
jako vodiãe, jistiãe, vypínaãe, rozvadûãe, zásuvky,
relé, hromosvody, pfiímotopy, stykaãe, svûtelné
zdroje nebo ohfiívaãe vody.  V˘zkum realizovan˘ ve
spolupráci s CCV Informaãní systémy právû mezi

s CCV Informaãní systémy a Vinafisk˘m insti-
tutem rozhodli pfiipravit nûco vyjímeãného, ãím
bychom na‰i nabídku odli‰ili. Vína do aplikace
byla peãlivû vybírána, na soubení spolupracujeme
i s Ivo Dvofiákem, vicepresidentem Asociace
sommeliérÛ âR. Podle dobr˘ch zákaznick˘ch
ohlasÛ mÛÏeme fiíct, Ïe tento zpÛsob podpory
prodeje vybran˘ch zahraniãních a tuzemsk˘ch
jakostních vín s pfiívlastkem je pro jejich konzu-
menty více neÏ uÏiteãn˘. 

Není to ponûkud nezvyklé, studovat vlastnosti
vína na obrazovce poãítaãe?
Z konzervativního pohledu zcela jistû ano, ale
musíme si uvûdomit, kolik ãasu dnes tráví lidé
se sv˘mi mobilními zafiízeními a jak se stávají
plnohodnotnou souãástí jejich Ïivota. A zde mám
na mysli zejména bonitní zákazníky, ktefií jsou
hlavní cílovou skupinou pro nabídku vybran˘ch
jakostních vín. Navíc je tato jednoduchá inter-
aktivní aplikace pro nû k dispozici okamÏitû,
kdykoliv ji zrovna potfiebují, a to ve své aktuální
podobû. TûÏko po zaneprázdnûném manaÏerovi

JiÏ tfii roky zastáváte práci nákupãí a somme-
lierky ve spoleãnosti Globus âR a máte praxi
na stejné funkci i z jin˘ch obchodnách
fietûzcÛ. Co taková pozice obná‰í?
Pozice nákupãí a sommeliérky je opravdu zají-
mavá, av‰ak ãasovû velmi nároãná. Spoustu
ãasu trávím na cestách, aÈ uÏ po âR nebo do
zahraniãí, kde vybírám vhodná vína do na‰eho
sortimentu, a souãasnû s tím je samozfiejmû
spojené neustálé vyjednávání s dodavateli. Mojí
náplní práce je také sledování trendÛ a v˘voje
trhu. SnaÏíme se neustále zákazníkÛm nabízet
pfiitaÏlivé novinky a pfiipravujeme speciální pro-
jekty na podporu prodeje. 

Souãástí jednoho takového projektu bylo 
i spu‰tûní vÛbec první aplikace v ãestinû pro
mobilní telefony, která ukazuje, jak skloubit
vína s pokrmy. Co vás k tomu vedlo?
Na‰ím cílem je pfiedev‰ím pfiesvûdãit zákazníky
o tom, Ïe i v hypermarketu se dá nakoupit kvalitní
víno.  Snoubení vína s pokrmy je v dne‰ní dobû
navíc hodnû populární mezi nároãnûj‰ími
spotfiebiteli. Právû pro nû jsme se spoleãnû (pokraãování na str. 3)

partnery spoleãnosti K & V ELEKTRO ukázal, Ïe i mezi
nimi panuje pomûrnû velká pfiipravenost pro její rozvoj. 

Partnefii, ktefií jiÏ EDI komunikaci s jin˘mi firmami
pouÏívají, zde tvofií 25 % objemu v‰ech dokladÛ 
a dal‰ích 46 % objemu dokladÛ pfiedstavují partnefii,
ktefií jsou pfiipraveni elektronickou v˘mûnu dokladÛ
mezi sv˘mi systémy v dohledné dobû realizovat.
„Rádi bychom proto na‰im partnerÛm nabídli
propojení hned zkraje nového roku, abychom na-
startovali oãekávané pfiínosy od efektivnûj‰í doda-
vatelské komunikace aÏ po dÛvûryhodnou archivaci
elektronick˘ch dokumentÛ v souladu s legisla-
tivou“, osvûtlil zámûry Jan Vanûk, CIO spoleãnosti
K & V ELEKTRO.

Petr Ondrá‰ek
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EFEKTIVNÍ IDENTIFIKACE ZBOÎÍ
NAP¤Íâ DODAVATELSKO-ODBùRATELSK¯M ¤ETùZCEM 

Na poãátku je v˘mûna 
kmenov˘ch dat

Samotn˘ popis zboÏí zaji‰Èují tzv. kmenová,
nebo chcete-li produktová data. Jedná se 
o údaje, jako je název zboÏí, hmotnost, zpÛsob
balení a poãet kusÛ v balení (tzv. spotfiebitelské,
obchodní a logistické jednotky). Pro identi-
fikaci zboÏí v rámci standardizované elektro-
nické v˘mûny dat (EDI) podle normy EANCOM
se pouÏívá tzv. GTIN (Global Trade Item Number),
hovorovû stále je‰tû bûÏnû naz˘ván jako EAN
zboÏí. BûÏnû se s ním setkáváme v podobû
ãárového kódu na vût‰inû produktÛ krátkodobé
spotfieby.

V oblasti spotfiebního zboÏí se obvykle jedná
o paletu. Jsou to právû logistické jednotky,
které odbûratel pfiejímá pfii pfiíjmu zboÏí a tyto
jsou také obsaÏeny ve zprávû DESADV. âím
snáze lze logistické jednotky a jejich obsah 
v rámci dodavatelsko- odbûratelského fietûzce
identifikovat, tím je cel˘ logistick˘ proces efek-
tivnûj‰í. Pro tyto úãely se pouÏívá tzv. paletov˘
‰títek, nebo chcete-li logistická etiketa. NáleÏi-
tosti logistické etikety upravuje systém GS1,
kter˘ definuje informace na ní obsaÏené 
a podobu tzv. aplikaãních identifikátorÛ (AI),
které tyto informace nesou. V˘znamn˘m 
usnadnûním identifikace logistické jednotky je
pak vyuÏití tzv. SSCC kódÛ.

Zcela nov˘ on-line nástroj pro tvorbu logistick˘ch
etiket s SSCC ãárov˘m kódem pfiipravila pro
v‰echny firmy – dodavatele, jejichÏ informaãní
nebo skladov˘ systém nepodporuje oznaãování
palet SSCC kódy, spoleãnost CCV Informaãní sys-
témy. Na adrese www.sscc.cz je moÏné si nyní
etikety s SSCC kódem bûhem krátké chvilky nejen
vygenerovat, ale rovnou i vytisknout. Uveden˘
nástroj je k dispozici zcela zdarma a kaÏd˘ zá-
jemce si mÛÏe jeho prostfiednictvím vytvofiit libo-
volné mnoÏství logistick˘ch etiket.

Tlak na sniÏování nákladÛ se v poslední dobû nevyhnul
ani oblasti logistiky. Celá fiada firem se proto snaÏí 
pomocí nejrÛznûj‰ích nástrojÛ zrychlit cestu zboÏí napfiíã
cel˘m dodavatelsko – odbûratelsk˘m fietûzcem. Jednou 
z tûchto cest je oznaãování logistick˘ch jednotek 
(nejãastûji palet) etiketou s SSCC kódem, coÏ pfiiná‰í 
úsporu nákladÛ v podobû rychlej‰ího pfiíjmu zboÏí i jeho
naskladnûní (aÏ o 30 %), protoÏe celá logistická jednotka
je odbûratelem pfiijata najednou bez nutnosti jejího
rozbalení – kompletní obsah je naãítán podle pfiiloÏeného
SSCC kódu. Mezi dal‰í pozitivní efekty je moÏné zahrnout
napfiíklad v˘raznû lep‰í sledovanost zboÏí nebo zv˘‰ení
pfiesnosti pfii jeho zavádûní.  

Vzhledem k tomu, Ïe nûktefií velcí odbûratelé, jako 
napfiíklad AHOLD nebo MAKRO Cash & Carry, jiÏ 
od v‰ech sv˘ch dodavatelÛ oznaãování logistick˘ch 
jednotek pomocí SSCC kódÛ vyÏadují (a nûktefií 
dal‰í podobnou praxi zavádûjí), zaãíná b˘t pouÏívání 
logistick˘ch etiket s SSCC kódy kaÏdodenní realitou. 

Z prÛzkumu, kter˘ spoleãnost CCV Informaãní systémy
realizovala mezi sv˘mi zákazníky a na ‰koleních ORION
Days v âeské republice a na Slovensku vyplynulo, 
Ïe pouze 20 % firem disponuje systémem, kter˘ 
je schopen vygenerovat SSCC kód ãi jej doplnit na 
dodací list. Pln˘ch 60 % respondentÛ mimo stávající 

zákazníky navíc vÛbec netu‰í, jak SSCC kódy vytváfiet.
„Nejen pro ty, ktefií si s vytváfiením SSCC kódÛ nevûdí
rady, je urãen jednoduch˘ nástroj na stránkách
www.sscc.cz, kde lze rychle a jednodu‰e vytvofiit 
a vytisknout logistické etikety s SSCC kódem, které 
vyhovují standardu GS1 BarCodes a lze je tedy pouÏívat
napfiíã cel˘m distribuãním fietûzcem. Pro uÏivatele 
na‰eho fie‰ení ORION EDI máme navíc k dispozici je‰tû
sofistikovanûj‰í variantu tohoto nástroje, a to díky 
jeho integraci s tvorbou elektronického dodacího listu 
DESADV,“ fiíká David Reichel, fieditel divize eBusiness
spoleãnosti CCV Informaãní systémy.

-kmn-

Aby obchod mohl vzkvétat, musí se zboÏí h˘bat. A kdyÏ se zboÏí h˘be, podnik musí vûdût jaké, kam, v jakém mnoÏství,
v jakém balení, s jakou ‰arÏí a fiadu dal‰ích informací. KaÏd˘m okamÏikem pfiitom proteãou mezi v˘robci, distributory,
poskytovateli logistick˘ch sluÏeb ãi koncov˘mi prodejci tuny zboÏí, které je potfieba protistranû fiádnû identifikovat.
Zpracování tûchto informací v‰ak vyÏaduje ãas. V nûkter˘ch pfiípadech mofie ãasu. Na‰tûstí nám dne‰ní technologicky
pokroãilá doba mÛÏe nabídnout chytré a osvûdãené zpÛsoby, jak zpracovávat informace související s tokem zboÏí rychle
a bez chyb. Pojìme se tedy podívat, jak na to. 

sluÏeb pro jednu ãi druhou stranu a ãasto
také samotn˘ dopravce. V‰ichni tito partnefii
by mûli b˘t schopni zboÏí identifikovat i pfiebírat
a uchovávat data získaná v prÛbûhu pohybu
poloÏek v celém logistickém fietûzci.
V oblasti obchodu se spotfiebním zboÏím je
dnes jiÏ rutinnû pouÏívána elektronická
v˘mûna dat (EDI) podle normy EANCOM.
Velká vût‰ina obchodních fietûzcÛ a jejich 
dodavatelÛ vyuÏívá elektronické objednávky
(ORDERS), kter˘ch dennû proudí jen pfies
fie‰ení ORION EDI desetitisíce. Podobnû jsou
na tom také dal‰í standardní doklady transfor-
mované do EDI zpráv, jako faktura (INVOIC),
dodací list (DESADV) ãi pfiíjemka (RECADV).
Jsou to právû dvû poslední zmínûné EDI zprávy,
jeÏ jsou v˘znamn˘m zpÛsobem spojeny s lo-
gistick˘m procesem a je moÏno je povaÏovat
za jeho pfiímou souãást.
EDI zpráva DESADV (Despatch Advice) 
pfiedstavuje elektronickou obdobu dodacího
listu a specifikuje podrobnosti o dodávaném
zboÏí. Mûla by b˘t zasílána pfied fyzickou
dodávkou zboÏí, aby umoÏnila pfiíjemci 
vãasnou pfiípravu na fyzickou pfiejímku na 
základû pfiesn˘ch informací o jeho mnoÏství,
zpÛsobu balení a dal‰ích informací. Tato zpráva
je jiÏ dnes hojnû roz‰ífiená jak mezi dodavateli
a odbûrateli, tak u logistick˘ch operátorÛ. 
Zatímco zboÏí samotné je v logistické termino-
logii moÏno chápat jako obchodní jednotku,
pak sada tûchto obchodních jednotek pfiepravo-
vaná vcelku pfiedstavuje logistickou jednotku.

Logistické etikety s SSCC ãárov˘m kódem si vytváfiejte a tisknûte zdarma na www.sscc.cz

zejména v posledních dvou letech. V roce
2011 spustily spoleãnosti AHOLD âeská 
republika a Henkel âR pilotní projekt elektronic-
k˘ch dodacích listÛ s identifikací palet pfies
SSCC kódy. Po jeho úspû‰ném dokonãení
vyzvala spoleãnost AHOLD v‰echny své do-
davatele k oznaãování logistick˘ch jednotek
tímto zpÛsobem. Stejnû se rozhodli zefektivnit
dodavatelské procesy ve spoleãnosti MAKRO
Cash & Carry, které realizovalo pilotní projekt
letos také na Slovensku. Podobn˘ projekt
pfiipravuje také spoleãnost SPAR âOS. Tyto
fietûzce pak s úãinností od zaãátku roku 2014
chystají v tomto smyslu sv˘m dodavatelÛm
upravit smluvní povinnosti.
Po kontrole pfiíjmu zboÏí dnes jiÏ fiada
odbûratelÛ zasílá také pfiíjemku (RECADV),
která informuje o odbûratelem skuteãnû 
pfiijatém zboÏí. Tato zpráva je velmi dÛleÏitá
pro dodavatele, neboÈ mu umoÏÀuje ihned
reagovat na eventuální nesrovnalosti a násled-
nû vystavit fakturu s jistotou, Ïe bude proti-
stranou akceptována. Dochází tak ke sníÏení
poãtu logistick˘ch reklamací, které ãasto
brzdí proplácení faktur kvÛli drobn˘m 
chybkám pfii pfiíjmu zboÏí.
Uvedené nástroje v˘znamn˘m zpÛsobem 
zefektivÀují plánování pfiejímky zboÏí a ka-
pacit skladov˘ch prostor. Je potfieba si uvû-
domit, Ïe základem vysoce efektivního toku
informací spojeného s tokem zboÏí jsou
správnû nadefinovaná kmenová data, která
stojí na poãátku celého procesu. Pokud jsou
tyto informace správné a korektnû pub-
likovány napfiíã cel˘m fietûzcem, pak vzniká
jen minimum chyb pfii následné v˘mûnû
transakãních dat, která jsou co do objemu
nesrovnatelnû vût‰í. O dal‰í úspory se dále
postará dobfie nastavená EDI komunikace
ideálnû v kombinaci s vyuÏitím identifikátorÛ,
jako jsou SSCC kódy.      Václav Kameníãek

SSCC pro snadnou identifikaci
logistické jednotky
Kombinace elektronického dodacího listu 
a SSCC kódu pfiiná‰í skuteãnû siln˘ nástroj,
kter˘ dokáÏe v˘znamn˘m zpÛsobem zrychlit
pfiíjem a naskladnûní zboÏí, kdy celá logistická
jednotka je naãtena pomocí jediného naske-
nování ãárového kódu bez nutnosti jejího
rozbalení. Samotn˘ obsah logistické jednotky
je urãen pomocí DESADV, kde je to právû
SSCC kód, s jehoÏ pomocí je tato jednotka
identifikována.
Rozmach vyuÏití technologie SSCC kódÛ 
lze v oblasti spotfiebního zboÏí pozorovat 

SSCC (Serial Shipping Container Code)

pfiedstavuje 18místné ãíslo pro identifikaci
logistické jednotky. Je zpravidla „zaneseno“
do ãárového kódu, obvykle typu GS1-128
(dfiíve EAN-128), ze kterého je lze snímaãem
jednodu‰e naãíst. SlouÏí k identifikaci
konkrétní logistické jednotky pfii manipulaci
a prÛchodu zboÏí dodavatelsk˘m fietûzcem. 

GLN - Global Location Number

(do roku 2009 oznaãováno jako ILN - 
International Location Number) pfiedstavuje
13místn˘ ãíseln˘ identifikátor subjektu 
v rámci logistického fietûzce. SlouÏí zejména
k usnadnûní a zefektivnûní komunikace mezi
obchodními partnery formou elektronické
v˘mûny dat (EDI). Díky GLN se jednodu‰e
pozná pfiíjemce, ãi zasilatel EDI zprávy.

GLN ãíslo je subjektu opût pfiifiazováno v rámci
systému GS1 a pfii jeho generování stojí vÏdy
na zaãátku mezinárodnû platné pfiedãíslí,
které urãuje zemi, ve které se subjekt/objekt

GTIN - Global Trade Item Number
= globální ãíslo obchodní poloÏky

GTIN je numerická sekvence vyuÏívaná 
k identifikaci jakékoli obchodní poloÏky
(nebo sluÏby), u které vzniká potfieba
znovu obnovovat pfiedem definovaná
kmenová data a která mÛÏe b˘t objednávána,
oceÀována a fakturována na jakémkoli
místû dodavatelského fietûzce.

Za správnou identifikaci produktu je zodpovûdn˘
vÏdy ten, kdo jej uvádí na trh. âíseln˘ rozsah
pro vygenerování GTIN mu pfiidûluje organi-
zace GS1, která tento ãíselník v rámci normy
EANCOM, pouÏívané zejména v obchodû se
spotfiebním zboÏím, spravuje. Pokud dochází
ke zmûnû produktu, jeho vlastností nebo i napfi.
balení, pak je nutno pro jednoznaãnou 
identifikaci produktu pfiifiadit mu nové unikátní
ãíslo GTIN. Máme-li jednoznaãnû identifiko-
váno zboÏí, je potfieba oznaãit také jednotlivé
ãlánky dodavatelsko-odbûratelského fietûzce.
Pro oznaãení tûchto subjektÛ a jejich umístûní
je v rámci strukturované v˘mûny dat pouÏíváno
tzv. GLN ãíslo, pfiesnûji GLN ãísla. Podnik si
mÛÏe s pomocí GLN ãísel oznaãit nejen místo,
kde se nachází, ale také v‰echny své sklady,
prodejny ãi dal‰í poboãky. 

nachází (pro âeskou republiku je to 859),
následuje tzv. „global company prefix“, tedy
sekvence ãísel spoleãná pro v‰echny lokace
podniku a následuje ãtyfi aÏ ‰estimístné ãíslo
pro jejich konkrétní identifikaci, které si definuje
podnik sám ze zvoleného rozsahu. Na konci
pak stojí tzv. kontrolní ãíslice automaticky
generovaná k tomu urãen˘m algoritmem. 
Pfiedtím, neÏ se cel˘ logistick˘ tok rozjede,
musí nastat mezi zapojen˘mi subjekty v˘mûna
tûchto kmenov˘ch dat. V oblasti obchodu se
spotfiebním zboÏím by se dalo fiíct, Ïe je dnes
automatizace jejich v˘mûny spí‰e na zaãátku.
Pofiád je‰tû dominuje tradiãní papírová podoba
a excelové tabulky doprovázející napfi. proces
zalistování zboÏí. 
Velcí odbûratelé se snaÏí s tímto neduhem 
bojovat napfiíklad pomocí rÛzn˘ch B2B
portálÛ. Tím v‰ak jen pfiená‰ejí práci na 
dodavatele, ktefií pak do nich musí naÈukávat
celé své produktové portfolio ãi ruãnû zadá-
vat kaÏdou zmûnu. Má-li kaÏd˘ vût‰í odbûra-
tel svÛj vlastní B2B portál, mÛÏe to pro
dodavatele s vût‰ím poãtem produktÛ pfied-
stavovat opravdu velkou zátûÏ.
První projekty v rámci âeské republiky, které
se zab˘vají opravdovou automatizací a zefektiv-
nûním v˘mûny produktov˘ch dat, se datují do
roku 2002. V EDI komunikaci je moÏno k to-
muto úãelu pouÏít zprávu PRICAT (katalog
zboÏí a cen), její vyuÏití je v‰ak bohuÏel
pomûrnû nízké. Málokter˘ subjekt na trhu
totiÏ dosáhl technologické úrovnû umoÏÀu-
jící její automatizované zpracování. Pomoci
pak v tomto mohou specializovaní poskyto-
vatelé sluÏeb elektronické v˘mûny dat. 
Mezi dal‰í varianty automatizované v˘mûny
kmenov˘ch dat patfií tzv. datová synchro-
nizace (GDSN – Global Data Synchronization),
která vyuÏívá standardním zpÛsobem defino-
van˘ch elektronick˘ch katalogÛ pro správu 
a ukládání kmenov˘ch dat. Pro v˘mûnu kmeno-
v˘ch dat v oblasti obchodu se spotfiebním
zboÏím v âeské republice se vyuÏívá také
ORION eKatalog, jenÏ slouÏí ke správû a pub-
likaci produktov˘ch dat v rÛzn˘ch formátech
podle poÏadavkÛ protistran.

Tok zboÏí se zaãíná h˘bat,
transakãní data zaãínají plout
Pokud jsou kmenová data zadána, zboÏí
fiádnû oznaãeno a partnefii pfiipraveni, pfiichází
spolu s pohybem zboÏí opravdová smr‰È spjaté
obchodní dokumentace. Objednávky, dodací
listy, pfiíjemky, faktury, pfiíkazy k nasklad-
nûní/vyskladnûní, zprávy o stavu zásob, to je
jen mal˘ v˘ãet typÛ dokladÛ, které souvisí 
s v˘mûnou transakãních dat. V rámci doda-
vatelsko-odbûratelského fietûzce jsou do ní
zapojeni nejen v˘robce ãi distributor, ale
zpravidla také poskytovatel logistick˘ch
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VYHRAJTE RECEPTEM NEBO OHROMTE SV¯MI ZNALOSTMI O VÍNù DÍKY MOBILNÍM APLIKACÍM
Mobilní aplikace jsou urãené pro chytré
telefony, tablety a jiná mobilní zafiízení.
MÛÏeme je proto mít neustále po ruce 
a jejich prostfiednictvím vyuÏívat uÏiteãné
funkce, které vyuÏívají vlastností tûchto
zafiízení. Vybrali jsme pár tipÛ na nûkteré
ãerstvé aplikace, které v leto‰ním roce
byly vydány ze strany CCV Informaãní
systémy ve spolupráci s partnery.

Spotfiebitelské soutûÏení s COOP
âeská a moravská druÏstva COOP spustila
zákaznickou soutûÏ pro uÏivatele své první
mobilní aplikace COOP DOBRÉ RECEPTY. Ta
pfiiná‰í zájemcÛm zdarma kulináfiské recepty
z kvalitních ãesk˘ch surovin privátních znaãek
COOP. Do jejich tvorby, hodnocení kvality ãi
vytváfiení ÏebfiíãkÛ oblíbenosti se mÛÏe zapojit
kaÏd˘ uÏivatel v rámci spotfiebitelské soutûÏe. 

Najde zde inspiraci pro snídanû, polévky,
obûdy, mouãníky, nápoje ãi zdravou v˘Ïivu.
Pokud uÏivatel aplikace nemá v plánu zrovna
vafiit, ale nejprve nakupovat v prodejnách
druÏstev COOP, nabízí mu aplikace rovnûÏ in-
formace o potravinách oznaãen˘ch privát-
ními znaãkami maloobchodního fietûzce
COOP. Unikátní fiada COOP DOBRÉ JISTOTY
upozorÀuje zákazníka na v˘robky, které byly
zavedeny do prodávaného portfolia po
ovûfiení, Ïe splÀují nároãné poÏadavky na
bezpeãnost, ekologii, kvalitu a jsou navíc
ãeského pÛvodu. 

„Tyto v˘robky jsou vyrábûny s nejménû 90%
podílem ãeské práce a minimálnû z 80 %
ãesk˘ch vstupních surovin. Recepty obsahují
postup pfiípravy pokrmu, ale také seznam
pouÏit˘ch surovin se zv˘raznûním produktÛ,
které jsou oznaãeny privátními znaãkami
COOP,“ vysvûtluje Josef âep, jednatel
spoleãnosti COOP MORAVA, která spoleãnû 
s COOP Centrum zaji‰Èuje integrovan˘ nákup
potravináfiského i nepotravináfiského zboÏí do
velkoobchodních skladÛ a prodejen jednotli-
v˘ch spotfiebních druÏstev.

Wine Hero provûfií pût úrovní
znalostí

Premiéru mobilní aplikace si pfii pfiíleÏitosti
veletrhu VINEX pfiichystal Vinafisk˘ institut ve
spolupráci se spoleãností CCV Informaãní
systémy. Wine Hero detailnû mapuje 50 nej-
známûj‰ích odrÛd vín svûta a desítky druhÛ 
s nimi souvisejících pokrmÛ. S pomocí této
aplikace, sestavené ‰piãkov˘mi sommeliery,
se uÏ nikdy nespletete nejen pfii v˘bûru
správného vína ke správnému pokrmu, ale
také tfieba správné skleniãky nebo u optimální
teploty servírovaného vína. 

Aplikace Wine Hero láká herními prvky, jimiÏ
uÏivatel mÛÏe ovûfiit své znalosti o vínû.
Pokud se vám podafií získat hvûzdiãky 
ve v‰ech úrovních, stanete se skuteãn˘m
„pûtihvûzdiãkov˘m“ Wine Hero. Herní kvíz
rovnûÏ mÛÏete sdílet prostfiednictvím 
aplikace a sociálních sítí se sv˘mi pfiáteli. 

„Aplikace Wine Hero udûlá radost kaÏdému,
kdo má rád víno. Pfiiná‰í v atraktivním ani-
movaném prostfiedí mnoÏství informací o nej-
známûj‰ích svûtov˘ch odrÛdách vín a je jen
na kaÏdém jejím uÏivateli, zda se bude chtít
stát skuteãn˘m znalcem vín,“ doporuãuje Ivo
Dvofiák, viceprezident Asociace sommelierÛ
âR. „NejenÏe pak potû‰í sebe, ale jistû oslní
své pfiátele, nadchne partnera a pfiekvapí
odborníka. Správn˘m v˘bûrem, podáním 
a snoubením vína s pokrmem si v‰e mÛÏe

vychutnat mnohem lépe,“ dodává mistr svûta
a jedenáctinásobn˘m vítûz sommeliersk˘ch
soutûÏí v âR.

Globus Sommelier 
také pro Windows 

Mobilní aplikace se posunují také na dotyková
zafiízení se systémy Microsoft Windows.
„Globus Sommelier je velice pûknû zpraco-
vaná aplikace, která sv˘m pfiíjemn˘m uÏiva-
telsk˘m prostfiedím, které dobfie zapadá do
operaãního systému, rozhodnû nezapadne 
v mnoÏství ostatních, které v˘vojáfii nabízí na
Windows Store, a to nejen v oblasti Ïivotního
stylu. Je pfiíjemné, kdyÏ mobilní aplikace
pfiiná‰í kromû informací a zábavy i konkrétní
praktick˘ uÏitek, kter˘ je v tomto pfiípadû

zcela zjevn˘,“ fiíká Filip ¤ehofiík, manaÏer
v˘voje aplikací ve spoleãnosti Microsoft. 

Víno na dotek plní samotní
vinafii pfies ORION eKatalog

CCV Informaãní systémy letos pfiipravila se
Svazem vinafiÛ a Vinafisk˘m fondem oãeká-
vanou mobilní aplikaci Víno na dotek. Infor-
mace o vínech, prodejních místech a sv˘ch
vinafistvích spravují sami vinafii. Rozsahem
informací o vínû ojedinûlá aplikace vyuÏívá
pro zalistování vína do mobilní aplikace ze
strany moravsk˘ch a ãesk˘ch vinafiÛ fie‰ení
ORION eKatalog, které souãasnû slouÏí pro
zalistování produktÛ u obchodních fietûzcÛ.
Aplikace Víno na dotek tak pfiiná‰í ucelen˘
katalog vín a prodejních míst na‰ich vinafiÛ.

Správa tohoto katalogu vín, vinafiství a prodej-
ních míst je pfiístupná v‰em producentÛm
vína v âR bez ohledu na velikost podniku. 
V souãasnosti nabízí nûkolik tisíc vín od více
neÏ stovky producentÛ.

Aplikace dále umoÏÀuje pomocí nabídky
Moje vinotéka spravovat jednoduchou for-
mou pfiehled vín, která má uÏivatel k dis-
pozici, aÈ uÏ doma nebo uskladnûná ve
vinném sklepû. Nabídka Chci ochutnat
umoÏÀuje vést jednoduch˘ „nákupní seznam“,
kter˘ bude uÏivatelÛm vÏdy k dispozici 
v telefonu. Dal‰í moÏností, kterou aplikace
Víno na dotek poskytuje, je nabídka Moje
ochutnávky. UÏivatel si mÛÏe k jednotliv˘m
vínÛm psát vlastní poznámky ãi hvûzdiãkové
hodnocení, ale také jej sdílet s pfiáteli ze 
sociálních sítí Facebook nebo Twitter.    -onr-

Aplikace urãená pro zákazníky prodejen
COOP. Pomocí této aplikace najde zákazník
inspiraci pro pfiípravu snídaní, hlavních
jídel ãi mouãníkÛ. ZároveÀ zde jsou 
k nalezení podrobné informace o privátních
produktech druÏstev skupiny COOP.

Vlastník: COOP Morava 
a COOP centrum

V˘roba: CCV Informaãní systémy 
a Mobile Solutions

Podporuje: Android a iOS

www.coopdobrerecepty.cz

chtít, aby neustále studoval nabídku a vlastnosti
vín na trhu, ãi s sebou vláãel nûjakého ti‰tûného
prÛvodce. A pfiitom i on má jistû právo na
správn˘ v˘bûr toho nejvhodnûj‰ího vína pro
danou pfiíleÏitost.

Co konkrétního se mohou uÏivatelé díky
Globus Sommelieru dozvûdût?
Globus Sommelier se stala vÛbec první aplikací
v ãe‰tinû, která ukazuje uÏivatelÛm chytr˘ch
telefonÛ, jak chuÈovû snoubit konkrétní vybraná
vína s vhodn˘mi pokrmy. Vína téÏ hodnotí 
a vyzkou‰ená doporuãení pokrmÛ uvádí vãetnû
seznamu surovin. Pro nekuchafie navrhuje také
správn˘ druh s˘ra. Od leto‰ního podzimu nabízí
aplikace novû desítky peãlivû vybran˘ch s˘rÛ,
(vãetnû jejich fotografií), které mohou zákazníci
rovnou k vínu zakoupit. Nabízí ale také návod
na správn˘ servis vína vãetnû v˘bûru skla,
dekantace, teploty ãi archivace.

Kter˘ch vín se to aktuálnû t˘ká? 
Nabídku aktuálnû tvofií 115 vín. Jsou mezi nimi
vybraná vína z Moravy a âech zatfiídûná jako
jakostní a jakostní s pfiívlastkem od pfiedních
tuzemsk˘ch znaãek jako napfiíklad Habánské
sklepy, Chateau Lednice, Sovín, Spielberg,
·lechtitelská stanice vinafiská, Templáfiské
sklepy âejkovice, Vinium Velké Pavlovice, Vinné
sklepy Valtice, Víno Mikulov, Vinselekt
Michlovsk˘, Zámecké vinafiství Bzenec nebo
Znovín Znojmo. Ze zahraniãní produkce potû‰í
zákazníky nabídka vín z Austrálie, Argentiny,
Chile, Francie, Itálie, Nûmecka, Rakouska,
·panûlska nebo Nového Zélandu.

Jak si mohou zákazníci aplikaci stáhnout 
a pro jaké mobilní telefony je urãena? 
Pfii samotném nákupu v prodejnû si zákazníci
mohou aplikaci jednodu‰e naãíst informace 
o kaÏdém z vybran˘ch vín prostfiednictvím QR
kódu umístûného pfiímo u vín na regálech.
Kromû toho je verze pro Android ke staÏení
zdarma na Google play, stejnû tak verze pro
iPhone na AppStore. Novû je pak aplikace k dis-
pozici i pro platformy Windows Phone a Win-
dows 8. To pfiedstavuje pokrytí aÏ 94 %
chytr˘ch telefonÛ.

Jak byla aplikace pfiijata ze strany zákazníkÛ? 
Aktuálnû se poãet staÏen˘ch aplikací pohybuje
pfies deset tisíc. To je dle mého názoru, a vzhle-
dem k tomu, Ïe se jedná o aplikaci privátní
znaãky, hezk˘ úspûch. Máme ãetné pozitivní
ohlasy ze strany samotn˘ch uÏivatelÛ a také
v˘borné recenze ze strany odborn˘ch novináfiÛ.

Proã jste se rozhodli právû pro QR kódy? 
Hlavním dÛvodem bylo, Ïe jsou jednoduché.
ZvaÏovali jsme, zda by bylo vhodnûj‰í vyuÏít 
v identifikaci zboÏí zavedeného standardu
ãárového kódu, kter˘ je pfiímo na láhvi,
známého jako EAN, a kter˘ nese zakódované
globální identifikaãní ãíslo zboÏí. To bylo ostatnû
navrhováno i ze strany dodavatele aplikace,
CCV Informaãní systémy. Nicménû standardní
ãárové kódy zboÏí jsou dnes bûÏnû vyuÏívány
zejména jako logistická informace a jejich
vyuÏití pro identifikaci smûrem ke spotfiebiteli
bychom volili aÏ tehdy, pokud by se aplikace 
vztahovala na ve‰keré prodávané zboÏí v obchodû. 

Pojìme se od technologií vrátit zpût k samot-
n˘m vínÛm. Kde jste si naposledy pochutnala
na nûãem v˘jimeãném?
Vzhledem k mému povolání mám kaÏdou chvíli
moÏnost ochutnat velmi dobrá vína. Spoustu
zajímav˘ch vín jsem letos ochutnala na veletrhu
Vinexpo v Bordeaux, ale pokud mám zmínit
konkrétní víno, které mû v poslední dobû 
zaujalo, tak je to urãitû Champagne Legras,
Blanc de Blanc roãník 1996.

Mûla byste závûrem pro na‰e ãtenáfie nûjaké
dal‰í tipy?
To své oblíbené víno si kaÏd˘ musí, napfiíklad
díky na‰í aplikaci, nalézt sám. Mezi favority
urãitû budou patfiit moravská pfiívlastková vína.
Ze zahraniãních pak ráda doporuãím tfieba
sauvignon z Nového Zélandu. Velmi si váÏím,
Ïe na‰e nabídka slavila v ãervnu úspûch na
mezinárodní soutûÏi vín Sauvignon forum 
& Czech International Wine Competition 2013,

kde prvenství získal právû Globus. Odborná
porota udûlila hned dvûma vínÛm z vinotéky
Globus nejvy‰‰í ocenûní. To nejvy‰‰í získalo
na‰e novozélandské víno Awatare Sauvignon
blanc z vinafiství Astrolabe, které bylo ocenûno
jako nejlep‰í víno v kategorii bíl˘ch vín a zároveÀ
získalo nejvy‰‰í moÏné ocenûní jako absolutní
‰ampion celé v˘stavy. Pokud hledáte zajímavou
kombinaci, pak urãitû zkuste Chablis a ústfiice.

-red-

O SOUZNùNÍ VÍNA A SVùTA
INFORMAâNÍCH TECHNOLOGIÍ...
(dokonãení ze str. 3)

COOP DOBRÉ RECEPTY

7.000+ staÏení

Aplikace má svou bezplatnou a placenou
verzi. Poskytuje mnohem více informací
neÏ jen o snoubení vína s jídlem. Dal‰í
oblasti odkr˘vá pût úrovní zábavného
herního kvízu, díky nûmuÏ si mÛÏete ovûfiit
a procviãit získané znalosti o odrÛdách vín
a jejich podávání.

Vlastník: sdruÏení Chytr˘ sommelier

V˘roba: CCV Informaãní systémy, 
Inflex a Vinafisk˘ institut

Podporuje: Android a iOS

www.winehero.cz 

WINE HERO

3.000+ staÏení

Sommelierská aplikace je kapesním po-
mocníkem pfii v˘bûru vína a pfii volbû
správného pokrmu k nûmu. Aplikace
vytvofiená na míru milovníkÛm vína 
a zároveÀ náv‰tûvníkÛm obchodního
fietûzce Globus. U kaÏdého vína lze nalézt
návod na jeho servis, uÏivatelé ale jistû
ocení i novou sekci s˘rÛ.

Vlastník: Globus âR k. s.

V˘roba: CCV Informaãní systémy, 
Mobile Solutions 
a Vinafisk˘ institut

Podporuje: Android, iOS, Windows 
Mobile a Windows 8

www.globussommelier.cz 

GLOBUS SOMMELIER

10.000+ staÏení

První vinafiská aplikace, která pfiiná‰í uce-
lené informace o konkrétních vínech
na‰ich vinafiÛ a je tak nejucelenûj‰ím
pfiehledem tuzemsk˘ch vín na trhu.
ZároveÀ umoÏÀuje uÏivateli vést si o vínech
vlastní poznámky nebo hodnocení a ty pak
sdílet s dal‰ími uÏivateli aplikace.

Vlastník: Vinafisk˘ fond

V˘roba: CCV Informaãní systémy, Inflex, 
Mobile Solutions a Svaz vinafiÛ âR

Podporuje: Android a iOS

www.vinonadotek.cz 

VÍNO NA DOTEK

3.000+ staÏení
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Roman Fuchs pfiichází na místo vedoucího
obchodního oddûlení po 15 letech práce 
v CCV Informaãní systémy, kde dfiíve zastával
pozici account managera a vedoucího 
manaÏera logistick˘ch projektÛ. Pfiedtím 
pÛsobil v obchodní pozici ve spoleãnosti
Generis, která se stala pfiedmûtem akvizice 
ze strany CCV Informaãní systémy.

„Na‰ím cílem je co nejlépe vyuÏít dosavad-
ních zku‰eností Romana Fuchse a dále rozví-
jet ná‰ zákaznicky orientovan˘ pfiístup. Na
prvním místû je samozfiejmû kvalitní t˘m.
Souãasnû pfiicházíme i s roz‰ífien˘m
portálem podpory na‰ich zákazníkÛ, kter˘
pfiedstavuje pfiehledn˘ a otevfien˘ prostfiedek
komunikace,“ fiíká Marek Procházka, fieditel
divize CCV Business Solutions. 

Nov˘ webov˘ portál pfiedstavuje propraco-
van˘ nástroj pro správu zákaznick˘ch poÏa-
davkÛ, kter˘ pfiehlednû zobrazuje nejen jejich
stav a historii, ale také napfiíklad pfiifiazení
zodpovûdnosti, definici pfiípadné pfiekáÏky
nebo vyjádfienou sloÏitost pfiíslu‰ného poÏa-
davku. „Zákazníci tak mají dokonal˘ pfiehled
o sv˘ch poÏadavcích vãetnû moÏnosti 

Jaké vlastnosti by mûl mít dobr˘ obchodník?
MoÏná to bude znít pfiekvapivû, ale podle mne
je to trpûlivost a pochopení. V oboru infor-
maãních systémÛ dnes nejde o klasick˘
prodej, kdy prostû pfiedpokládáte nûjaké
potfieby zákazníka a prezentujete rovnou svÛj
produkt. Dobr˘ obchodník u nás je spí‰e
konzultantem, kter˘ se zamûfiuje více neÏ na
produkt na jednotlivého zákazníka a mûl by
mít na pamûti, Ïe zákazník má své potfieby,
které nejprve musíme dobfie poznat. TudíÏ by
mûl b˘t schopen s ním navázat vztah,
porozumût jeho problémÛm, zjistit zákaz-
níkem vnímanou hodnotu, a najít adekvátní
fie‰ení s odpovídajícím pfiínosem. A to ve
vyváÏené mífie pro obû strany. Tím, Ïe mluví
se zákazníkem spí‰e o budoucnosti tak je
marketingov˘m nástrojem pro obû strany ob-
chodního vztahu.

Co klienti na va‰ich fie‰eních oceÀují 
nejvíce?
Krásn˘mi okamÏiky b˘vají chvíle, kdy
zákazník hledí na novû otevfiené dvefie, které
mu poodhalí dal‰í kousek znalostí 
a zku‰eností m˘ch kolegÛ a které vyvolají 
v zákazníkovi zájem o dal‰í spolupráci. Krátce
pfiíleÏitost. Není náhodou, Ïe vût‰inu nov˘ch
zákazníkÛ získáváme na doporuãení tûch stá-
vajících. Proto si cením právû takov˘ch
kolegÛ, na nûÏ je spolehnutí, Ïe zákazník ne-
dostane klouzaãku, kdyÏ chtûl houpaãku.
Spoleãnû s firemní kulturou je to nejstabil-
nûj‰í hodnota, jakou jsme schopni do na‰ich
fie‰ení promítnout. 

Jak si vybíráte lidi do svého t˘mu? 
Pro v‰echny pfiípady, aÈ uÏ jde o account
managera, programátora ãi projektového ve-
doucího, je pro mû dÛleÏité, Ïe u daného
ãlovûka vnímám schopnost pfievzít zod-
povûdnost za v˘sledky své práce. Její nedíl-
nou souãástí je umût najít fie‰ení, proto
upfiednostÀuji lidi s konstruktivním pfiístu-
pem k hledání cesty k cíli a s ochotou se na
tomto hledání podílet. V na‰em t˘mu nemá
místo ten, kdo sám sebe staví do role obûti. 

Jak˘ styl fiízení t˘mu vyznáváte?
Pfii práci se zákazníky se mÛÏeme opfiít o fiadu
nástrojÛ, od sledování v˘sledkÛ plnûní plánÛ
s pouÏíváním metrik CRM systému, aÏ po
nov˘ zákaznick˘ portál pro sledování plnûní
poÏadavkÛ. Osvûdãil se mi vedle toho spí‰e
neformální styl fiízení, ale orientovan˘ na
v˘sledek s pravidelnou a krátkou zpûtnou
vazbou. 

Jak donutíte lidi v t˘mu, aby udûlali, co je
potfieba?
Nemyslím, Ïe je potfieba nutit, staãí najít
vhodnou motivaci. Radost z práce je geneticky
ukotvena do na‰í firemní kultury, ke které
patfií celkem otevfiené vztahy. Jako firma se
odli‰ujeme podle mého názoru tím, Ïe stále 
i po dvaceti letech pfietrvává jak˘si vnitfiní
duch brát osud CCV Informaãní systémy 
za svÛj. Cítím kolem sebe nad‰ení a chuÈ b˘t
pro zákazníka oporou. Tyto hodnoty
pfiecházejí i na nové ãleny a ãlenky t˘mu. 
Je v tom zfiejmû i urãitá magie. 

Na co se chcete v nové pozici pfiedev‰ím
soustfiedit?
B˘t na‰im zákazníkÛm partnery pro jejich
rozvoj a iniciátory zajímav˘ch fie‰ení, které
jim poskytnou konkurenãní v˘hodu. Rád
bych také dosáhnul toho, Ïe pomÛÏeme
zlep‰it komunikaci s jednotliv˘mi uÏivateli na
stranû zákazníkÛ ohlednû jejich potfieb, vy-
jasnit napfiíklad pfiifiazení zodpovûdnosti za
realizaci, definici pfiípadné pfiekáÏky nebo
vyjádfienou sloÏitost pfiíslu‰ného poÏadavku.

Jak se trh, na kterém pÛsobíte, promûní v
následujících deseti letech? Co to bude
znamenat pro vá‰ produkt?
Podle mého soudu bude samotná technolo-
gie spí‰e ztrácet na v˘znamu a bude posilo-
vat hodnota spojená s hlub‰í orientací na
konkrétní potfieby. Pfiib˘vají a budou pfiib˘vat
lehãí fie‰ení, která umoÏní snadnûj‰í sdílení
informací aÏ do mobilních zafiízení. Systémy
umûjí generovat mnoÏství dat, ale zákazníci
budou vyÏadovat pouze klíãové a v˘raznû re-
dukované informace. Pro nûkteré produkty

obecnû to bude znamenat odchod do pravûku
a naopak pro nûkteré na‰e produkty to
zúroãíme. 

Ve stejné firmû pÛsobíte uÏ 15 let. Nejste
pfiece jen uÏ tro‰ku unaven˘? NeuvaÏoval
jste o pfiechodu do jiné spoleãnosti?
Nûkdy ano, ale nedûlám si iluze, Ïe by jinde
ãlovûk nikdy unaven˘ nebyl. Zajímavá
nabídka se ãas od ãasu objeví. Nicménû vÏdy
jsem schopen najít dostateãnou motivaci 
zÛstat. Mám na na‰í firmû rád, Ïe máme
pofiád pfied sebou inspiraci. Pomáhá, kdyÏ
pfiijde ãerstv˘ vítr, kter˘ pfiifoukne nové lidi,
jindy zase spokojen˘ zákazník. Je toho dost. 

Jaké nejv˘znamnûj‰í projekty vás letos pra-
covnû zasáhly?
Z hlediska nároãnosti a s tím souvisejícího
mentálního soustfiedûní byly nejvût‰í pra-
covní v˘zvou uplynulého roku projekty
nasazení nov˘ch ERP systémÛ do nákupní
centrály COOP Morava, stavebninového
fietûzce Stavospol nebo velkoobchodu 
s konzervovan˘m zboÏím Gaston, kde jsme
navíc souãasnû nasazovali nov˘ WMS 
systém pro fiízen˘ sklad.

Máte nûjak˘ profesní sen?
CeloÏivotní profesní sen je pro mû vûnovat se
ãinnostem, které pfiiná‰ejí v˘sledek. A pfiede-
v‰ím tûm, které ve mnû vyvolají vnitfiní pocit 
a pfiesvûdãení, Ïe onen v˘sledek je ten
správn˘. KdyÏ narazím na nûjak˘ destruktivní
pfiístup, neãistou hru ãi neochotu pfiekonat
pfiekáÏky, tak je to pro mne zl˘ sen. Patfiím
ale spí‰e mezi ty ‰Èastné, ktefií svÛj profesní
sen právû ‰Èastnû proÏívají.                   -ktk-

vyhledávání, filtrování, získávání nejrÛznûj‰ích
pfiehledÛ ãi detailních zobrazení jednotliv˘ch
poÏadavkÛ. NezÛstáváme jen u tûchto krokÛ.
Pro lep‰í správu zákaznick˘ch poÏadavkÛ
nasazujeme sami sobû systém Microsoft 
Dynamics CRM,“ vysvûtluje Roman Fuchs.

Roman Fuchs (41) vystudoval Fakultu informatiky
Masarykovy univerzity. Je Ïenat˘, má 2 dûti,
mezi jeho zájmy patfií cestování, lyÏe a flor-
bal. Petr Klouda (32) pfiichází ze spoleãnosti
Moravia Propag, kde se vûnoval realizaci

marketingov˘ch projektÛ, a pfiedtím firmy
Outward Bound – âeská cesta, kde pÛsobil
jako hlavní lektor. Jeho nejÏhavûj‰ím
koníãkem je ãerstvû zaloÏená rodina a starost
o její spokojenost. Lubomír Vesel˘ (28) je 
absolventem VO· Informaãních systémÛ 
a sluÏeb v Brnû, od roku 2004 se vûnoval 
obchodní ãinnosti ve firmách Medica Health-
World a Moravia Propag, kde byl zodpovûdn˘
za rozvíjení klíãov˘ch klientÛ a expanzi firmy
na ruské trhy. Mezi jeho záliby patfií potápûní

-kmr-

POSILUJEME NÁ· OBCHODNÍ T¯M, 
JEHO VEDOUCÍM SE STAL ROMAN FUCHS

ROZHOVOR S ROMANEM FUCHSEM, VEDOUCÍM OBCHODNÍHO
ODDùLENÍ DIVIZE BUSINESS SOLUTIONS

Nov˘m vedoucím obchodního oddûlení divize Business Solutions spoleãnosti CCV Informaãní systémy se na sklonku léta
stal Roman Fuchs. Souãasnû do‰lo i k dal‰ímu posílení obchodního t˘mu o dva nové account managery – Petra Kloudu
a Lubomíra Veselého. Cílem personálních zmûn je zejména zlep‰ení kvality servisní a poradenské péãe o zákazníky,
která je navíc podpofiena novou verzí portálu podpory pro v‰echny zákazníky divize. 

Petra Klouda

Lubomír Vesel˘
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NEJVùT·ÍM RIZIKEM CRM JSOU ZAMùSTNANCI
Jak˘ má obecnû pfiínos CRM pro finanãní
manaÏery? 

Mám zku‰enost, Ïe nejãastûji to byli právû lidé
na pozici CFO, ktefií byli iniciátory zmûny ve
firmû s cílem zavést CRM systém. Není to ale
aÏ tak pfiekvapivé. Finanãní manaÏefii ãi 
finanãní fieditelé získají z CRM zejména klíãové
informace o historii obchodních aktivit 
a aktuálním stavu plnûní finanãních nebo 
obchodních cílÛ, a to v pro nû srozumitelné,
ucelené a struãné podobû. CRM jim téÏ
zabezpeãí prezentaci znám˘ch, ale mnohdy
nedostupn˘ch ãi neprovázan˘ch informací
potfiebn˘ch pro predikce v˘voje situace ãi 
korekce obchodních plánÛ nebo jako podklad
pro strategick˘ rozvoj. 

Pfiesah benefitÛ je v‰ak daleko ‰ir‰í, pokud
pomineme zcela jasné v˘hody pro obchod-
níky, tak mÛÏeme zmínit tfieba i ‰etfiení 
investic do interních zdrojÛ, kdy napfiíklad 
s obchodem obchodního konzultanta neodejde
i historie jeho práce.

V ãem se hlavnû li‰í poÏadavky finanãních
manaÏerÛ a obchodníkÛ?

PoÏadavky mohou vypl˘vat z rÛzného úhlu
pohledu tûchto rolí. Zatímco pro finanãní 
manaÏery jsou klíãové zejména celkové údaje
a anal˘zy, vãetnû budoucích predikcí, 
obchodní fieditel mÛÏe posílit v˘konnost 
obchodního oddûlení, ale také se pfiestane
obávat ‰patného obchodníka vyhodit, aniÏ 

by se musel bát o ztrátu jím servisovan˘ch
zákazníkÛ. Obchodník zase nejvíce vyuÏije 
detaily jednotliv˘ch pfiípadÛ doslova po ruce.
Pfiedstavte si napfiíklad situaci, kdy má 
obchodník sjednanou schÛzku u klienta, 
ale nemá tu‰ení, jak byly uspokojeny v‰echny
jeho dodavatelské poÏadavky. Nebo situaci,
kdy na místû fie‰í otázky, které mezitím 

Ve spolupráci se spoleãností Microsoft âeská republika pfiedstavilo 
CCV Informaãní systémy novou verzi systému Microsoft Dynamics CRM 2013,
kter˘ je od listopadu uvolnûn pro ãesk˘ trh. Premiéru pro zákazníky na
Moravû si nová verze touto akcí odbyla 27. listopadu. 

Vedoucím pracovníkÛm obchodu nebo marketingu byly pfiedstaveny také ukázky, jak rozvíjet
své obchodní a marketingové procesy s pomocí CRM systému pro fiízení vztahÛ se zákazníky.
Prezentace zamûfiená na plánování, fiízení a realizaci obchodních a marketingov˘ch aktivit s po-
mocí nástroje Microsoft Dynamics CRM se uskuteãnila v prostorách Microsoft Inovaãního 
Centra v Brnû – Královû Poli spoleãnû se kfitem nového systému.                                   -lza-

¤ízení a optimalizace zásob
Urãeno pro vedoucí nákupu, logistické manaÏery nebo ãleny vedení
firem, ktefií by potfiebovali  zlep‰it zdroje alokované v zásobách s pomocí
systému jejich plánování, fiízení a optimalizace.

• Brno – úter˘ 14. ledna 2014 

Pfiecházíme na elektronické doklady
·kolení pro firmy, které chtûjí pracovat s elektronick˘mi dokumenty efek-
tivnû. Registrujte se a získejte plán pfiechodu na elektronické doklady na
míru na www.ccv.cz/edoklady 

• Brno – úter˘ 21. 1. 2014
• Praha – ãtvrtek 23. 1. 2014

Den fieditele obchodu a marketingu
Semináfi je urãen˘ pro vedoucí pracovníky obchodu a marketingu. Je za-
mûfien˘ na plánování, fiízení a realizaci obchodních a marketingov˘ch ak-
tivit s pomocí nástroje Microsoft Dynamics CRM 2013. PosuÀte obchod
a marketing o úroveÀ v˘‰ díky nejmodernûj‰ím trendÛm v fiízení vztahÛ
se zákazníky, dodavateli a partnery. Registrujte se na www.ccv.cz/crm 

• Praha – stfieda 22. 1. 2014

Mobilizujeme fiízené sklady
Je urãeno pfiedev‰ím pro vedoucí ekonomické pracovníky (CFO) a ob-
chodní fieditele, dále logistické manaÏery, pfiípadnû podnikové IT 
manaÏery (CIO) obchodních a v˘robních firem. Dozvûdí se, jak se vyznat
ve skladov˘ch procesech nebo jak rozli‰ovat mezi WMS a systémem
adresné skladové evidence. Rozh˘bejte svoje úspory v logistice 
a registrujte se na www.ccv.cz/sklad 

• Brno – úter˘ 21. 1. 2014
• Praha – ãtvrtek 23. 1. 2014

s klientem fie‰í jiná ãást firmy, napfiíklad
servisní oddûlení. Nebo neschopnost
odpovûdût na otázku, kolik konkrétního zboÏí
je aktuálnû skladem. Do této situace 
se dostane pomûrnû snadno, pokud jeho
zdroje informací nebudou vycházet právû 
z funkãního CRM integrovaného na potfiebné
zdroje informací.

Co by mûlo pfiedcházet nasazení infor-
maãního systému?

Na poãátku vÏdy stojí kvalitní anal˘za. Lidsky
fieãeno, je tfieba si velmi podrobnû popovídat,
jaké problémy mÛÏeme vyfie‰it, deklarovat
podle toho cíle projektu a urãit pfiedpokládané
pfiínosÛ pro jednotlivé role. To je velmi
dÛleÏité, protoÏe podle analytické spoleãnosti
AMR Research aÏ 47 % uÏivatelÛ tradiãních
CRM systémÛ je dÛslednû nevyuÏívá, coÏ
pfiedstavuje váÏn˘ problém. Proto je tedy
dÛleÏité nalezení správn˘ch motivÛ pro 
pfiíslu‰né uÏivatele, ktefií by mûli se systémem
pracovat a kompetentních osob zodpovûdn˘ch
za implementaci na stranû zákazníka. Tedy
ochota dotáhnout nasazení CRM do zdárného
konce. A pak také pfiipravenost investovat
adekvátní prostfiedky – jak finanãní, tak 
i lidské v podobû aktivní úãasti na projektu.

Jak docílit efektivního CRM?

Systém pro mûfiení úspûchu ãi neúspûchu
CRM projektu, ãasto oznaãovan˘ termínem
„CRM dashboard“, vypichuje a graficky 
znázorÀuje v˘konnostní ukazatele dÛleÏité 
z pohledu jednotliv˘ch manaÏerÛ, udrÏuje
manaÏery v obraze o stavu a plnûní
stanoven˘ch ukazatelÛ (a tedy plnûní CRM
cílÛ) a souãasnû dává manaÏerÛm podklady
pro rychlé rozhodování na základû znalosti ak-
tuální situace a v˘voje. Systém na mûfiení
v˘sledkÛ CRM implementace nemÛÏe b˘t

správnû nastaven, pokud nejsou správnû 
nastaveny a realizovány samotné procesy
fiízení vztahÛ se zákazníky.

Jak˘m zpÛsobem je v CRM zohlednûna
bezpeãnost dat?

CRM se v tomto smûru neli‰í od dal‰ích infor-
maãních systémÛ, potaÏmo libovolného zdroje
dat. Nejvût‰ím rizikem totiÏ není systém
samotn˘, ale zamûstnanci. Ti musí mít napfiík-
lad ve smlouvách definovány sankce za pfií-
padné úniky informací. Samotn˘ pfiístup k nim
lze pak samozfiejmû nastavovat v rámci
rÛzn˘ch úrovní, av‰ak je to vÏdy individuální
balanc mezi dÛvûrou ãi bezpeãím a flexibilitou
ãi rychlostí jednání.

Podle ãeho vybírat dodavatele CRM?

Kromû jeho odborn˘ch znalostí, stability, 
finanãní nabídky apod. je tfieba zohlednit jeho
schopnost integrace s dal‰ími systémy dle
potfieb. CRM je totiÏ sice primárnû pro zpra-
cování takzvan˘ch „mûkk˘ch“ dat, ale potfie-
buje také informace nutné k plnûní
dodavatelsk˘ch poÏadavkÛ. Tato „tvrdá“ data
ãerpá napfiíklad z  ERP nebo WMS systému. 

V pfiípadû praktick˘ch implementací je tfieba
dbát i na to, aby do‰lo k provázání potfiebn˘ch
informací tfieba právû z podnikového 
a skladového systému a v takovém pfiípadû 
vybrat dodavatele, ktefií jsou schopni potfiebné
informace beze zbytku integrovat.       -ktk-

¤ÍKÁ MAREK PROCHÁZKA, ¤EDITEL DIVIZE CCV BUSINESS SOLUTIONS

MORAVSKÁ PREMIÉRA
MICROSOFT DYNAMICS CRM 2013

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁ¤ENEJLEP·Í PROJEKTY EDI
KOMUNIKACE ZA ROK 2013
OCENùNY
Nejlep‰ím projektÛm byla také v leto‰ním roce
udûlena ocenûní za logistickou inovaci a propa-
gaci EDI (Electronic Data Interchange). 
V leto‰ním roce tak cena putuje do spoleãností
Makro Cash & Carry, Henkel a OBI.  

SoutûÏ vyhla‰ovaná portálem EDIzone.cz tradiãnû
poukazuje na projekty, které vedle svého inovaãního
charakteru mûfiitelnû prokázaly také siln˘ mediální dopad.
Slavnostní pfiedání vítûzÛm leto‰ního roãníku probûhlo za
úãasti nûkolika desítek hostÛ ve ãtvrtek 5. prosince 2013
ve vinafiství Dufek ve Svatobofiicích u Kyjova. 

Mezi ocenûn˘mi projekty obdrÏelo hlavní cenu Makro
Cash & Carry za projekt urychlení pfiíjmu zboÏí a zlep‰ení
jeho dosledovatelnosti s elektronick˘mi dodacími listy
(EDI zpráva DESADV) a identifikací palet pfies SSCC. 

Také Henkel âR byl ocenûn za vyuÏití elektronick˘ch do-
dacích listÛ ve formátu EDI doplnûn˘ch identifikací palet
pfies SSCC kódy, kdy navíc jako první dodavatel na Sloven-
sku zaãal zasílat partnerÛm elektronické avízo o dodání
zboÏí.

Mezi trojicí ocenûn˘ch nechybl ani loÀsk˘ vítûz, OBI âeská
republika, za projekt roz‰ífiení EDI komunikace o nasazení
zprávy REMADV - avízo o úhradû platby pro rychlej‰í 
a pfiesnûj‰í párování úhrad partnera k fakturám.
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máme radost 
ze spolECné práce
O CCV Informaãní systémy se toho z rÛz-
n˘ch zdrojÛ mÛÏete dozvûdût opravdu
mnoho. Byli jste ale nûkdy v na‰í
„kuchyni”? V místech, kde se „vafií”
plány a strategie nebo programové
kódy? Îe ne? Nyní máte ideální pfiíleÏi-
tost zjistit, co dobrého i ‰patného patfií 
k na‰í firemní kultufie. 

Spoleãné úsilí totiÏ dalo vzniknout ojedinûlé 
publikaci s názvem Já a mÛj kmen. Pfiiná‰í 
autentické v˘povûdi více neÏ tfií desítek lidí, ktefií se
rozhodli s velkou mírou odvahy a upfiímnosti
odpovûdût na zdánlivû jednoduchou otázku, proã
právû v CCV spoleãnû pracují. UÏ jen mimofiádná
rÛznorodost obsahu, formy ãi délky odpovûdí 
dávají tu‰it, Ïe to mnohdy nebyl úkol zrovna
jednoduch˘. O to více jsou v‰ak texty upfiímné 
a mnohé vypovídající. V‰ech 33 textÛ je ale
pofiádnû velké sousto, proto jsme pro „Timesy“
vybrali jen jejich men‰í ãást. 

Více neÏ dvacetiletou existencí firmy dokazujeme,
Ïe máme schopnosti pfieÏít, prodávat legendární
sluÏby a dodávat uÏitek, kter˘ od nás klienti chtûjí.
Jsme lidé, ktefií to umí a umí se tím uÏivit.
Chceme, aby CCV bylo pro v‰echny svobodn˘m
prostorem pln˘m radosti, kter˘ v‰echny nejen
uÏiví, ale dá i pocit ‰tûstí.

Chceme, abychom si i nadále umûli vytvofiit
spoleãnû záÏitek z práce a dokázali se odpoutat od
potfieby pracovat z dÛvodu pouhého pfieÏití 
a zabezpeãení se. Posunout se co nejvíce k tomu,
Ïe na‰e spoleãná práce (nejen) nám pfiiná‰í 
radost. A myslíme si, Ïe mnoh˘m z nás se to jiÏ
dafií, jak ukazují dal‰í fiádky.

Co patfií k na‰í firemní kultufie? Proã tedy lidé 
v CCV pracují? ProtoÏe musí? ProtoÏe chtûjí? 
Pro peníze? Pro zábavu? Ano, i takové názory 
se objevují, ale nakonec se jich podafiilo sesbírat
mnohem, mnohem víc.

A jak Ïe se tedy zamûstnancÛm mezi „dvûma
cibulemi a vokurkou” Ïije?

Vybrané pfiíspûvky jsou zvefiejnûny pouze 
s jazykovou korekturou v pofiadí, v jakém
pfiicházely. Chceme b˘t legendární, víme, Ïe
musíme b˘t otevfiení, upfiímní a mít odvahu se na
sebe pravdivû podívat.

3 Jindrové
Miloš Šilhan (SLH)

*2010 | kozoroh

CCV Enterprise 08:00

Tři Jindrové, posilněni několikahodinovým spánkem a pár koblihami, usedají za své
terminály. Připojují konektory a provádí rutinní kontroly. Jejich pozorné oči sledují tok
dat na holoobrazovkách.

CCV Enterprise 08:15

Jindra vybírá svůj první úkol. Další Jindra mu usměrňuje datový tok a třetí Jindra
kontroluje výsledek včerejšího experimentu.

„Viděli jste zákaznický task z paluby 26?” ptá se Jindra.
„Proč, letmo jsem to zkoukl,” dí Jindra.
„V procesní větvi 56C je logická chyba,” na to Jindra.
„Nezapomeňte, paluba 26 nejede podle Euklidovské geometrie,” vmísí se Jindra.
„To je jedno, blokace potvrzení procesu nižší autoritou než proces sám je vyloučena

všude,” moudří Jindra.
„To je fakt, to rozbije celou entropii,” souhlasí ostatní Jindrové.
Data tiše šumí terminály.
„Včera zařval čtvrtý Jindra,” poudá Jindra. 
„Neke,” diví se Jindrové.
„Chytla ho kódjunita a rozcáklo ho to po celé datovně.”
„Hmm, byl to správnej chlap. Ve Valprahale bude mít spoustu chlastu a děvek a to

si zaslouží.”
„Jo jo,” dí ostatní Jindrové. 

Když v tom:
CCV Enterprise 08:45

Ui, Ui, Ui, kvílí sirény a červené blesky poplachu rozehrávají stíny na odhodlaných,
ostře řezaných tvářích Jindrů.

Poplach na zákaznické palubě 12 kvílí panicky reproduktor a úzkost v jeho hlase
kontrastuje s přesnými a soustředěnými pohyby Jindrů.

„Ztráta dat úrovně D,” hlásí Jindra.
„Kritické přehřátí datového toku,” hlásí Jindra. „Nebezpečí totálního kolapsu.”
„Ou kej hoši, jdeme na to,” zavelí Jindra. „Jindro, laserovou datoskopii na 100 %. Jin-

dro, nachystej dataporty a ber to těsně za Jindrou. Máme 15 vteřin k dobru, hoďte mi
krizový manuál B90, zvalidujem další postup.”

„Ale Jindro, my přece žádný krizový manuál nemáme.” 
„Hej, tak nahoď B89, tam bude taky zmínka.”
„My žádný krizový manuál nemáme.”
„Ééé, a jo, vlastně.”
„Co budeme dělat?”
„Prostě to nějak zvládnem, jako vždycky. Vždycky jsme to zvládli.”
„To je fakt. Dem na to. Třeba můžem nahodit Guru.”
„Přinejhorším, po tom posledním přepálení tomu sotva vrzaly kolečka.”
„Jo, nemůžeme Gurem plýtvat.”
„Hej Jindro, ty máš místo terminálu zmačkanej pytlík od brambůrek.”
„Jo, terminál se mi spálil minulej měsíc, s tímto to taky nějak jde.”

CCV Enterprise 09:30

Důstojníci na palubě, hvízdá píšťalka bocmana.
Jindrové si stoupají do pozoru a sledují porci důstojníků, která napochodovala na

denní nástup. Medaile se blyští ve světle diod, rajčí peří povlává v šumu ventilátorů,
šavle na šerpách cinkají. 

„Desátníku zavelte, mám to snad dělat já?”  Obočí důstojníka snad nemůže být výše.
„Vajská pazor! Odpočítat!” velí Jindra. Jindrové se odpočítávají, jen jeden z Jindrů

pípne:
„Prosím, my tam řešíme zákaznické patro, oni nám tam mřou, můžeme pokračo-

vat?”
„Jindro, máš vyplněn formulář 212c/c/v o vyplnění formuláře 12u?” „Pane, ano pane!”

„Nemáš Jindro, zapomněl jsi přiložit gumové kuře bez hlavy!”
„Ježíš, pane, fakt zapomněl, jak se to mohlo stát,” šílí Jindra.  
„Kdybys myslel na zákazníka, nikdy se ti to nestane, Jindro. Kuřata bez hlavy jsou

statisticky důležitá.”
Ale vždyť je nikdo nepočítá, zamyslí se Jindrové. 

CCV Enterprise 11:45

Jindrové udrželi zákazníka naživu a přijímají krmi. Nervosní tiky v očích nahrazuje tri-
umfální úsměv.

CCV Enterprise 12:50

Ui, Ui, Ui, kvílí …

bylo nebylo 
kdesi na dalekém severu
Veronika Königová (KNA) *2009 | panna

Abych mohla vysvětlit, co pro mě vlastně práce v CCV znamená, musím se vrátit o
pár měsíců zpět, na začátek, vrátit se ve vzpomínkách zpět ke dni, kdy jsem poprvé do
CCV přišla.

S trochou nadsázky

Bylo, nebylo, za sedmero horami, sedmero řekami, kdesi na dalekém SEVERU, na
frekventované ulici – v kuloárech známé jako „Baker Street“, žili, byli pracovití mužíčci.
Zvláštní práci oni měli, slova jako EANCOM, EDIFACT, ECR, INVRPT, DESADV, SQL, PATCH,
atd. používali. 

V té době se mezi nimi i nějaký ten Prófa, Stydlín, Kejchal a možná i Rejpal našel.

Všichni však měli jediný cíl, aby Ebusiness jedničkou v EDI v celé zemi byl. 

Jednoho dne však nastala změna! Dveře se otevřely a vstoupila ŽENA!

Mužíčci se nestačili divit: „Kdo přerovnal naše hrníčky?“,  „Kdo zapálil všechny ty
aroma svíčky?“ 

Rozčarování panovalo na Pekařské. 
První společná káva v kuchyňce ale celou situaci zachránila a LCA se s mužíčky

nakonec dobře sžila.

Po dvou letech v CCV mohu říci, že přes prvotní rozpaky je CCV a kolektiv eBUS pro
mne parta fajn lidí, se kterými je mi dobře, dokážou pracovat jako tým, podporují se,
berou na sebe ohledy a hlavně mají hlavu i srdce na správném místě.

Do práce se těším a dělám jí ráda. 

Jsem pyšná na to, že mohu na otázku: „Kde to vlastně pracuješ? CC co?“ Odpovědět:
„CCV – jako cibule, cibule, vokurka.”

NepRitahujeme k sobE obEti, 
ale spíše tvurce
Jiří Škerle (SKR) *1998 | střelec

V CCV jsem už 15 let a za tu dobu jsem zde zažil hodně pěkného, nemálo 
fantastického, občas něco méně pěkného a povedeného, vzestupy i pády.

To pěkné výrazně převyšuje to nepěkné. To nepěkné dává vyniknout tomu
pěknému a patří to taky k životu.

Za tu dobu jsem poznal v CCV celou řadu lidí, mnozí z nich mne velmi ovlivnili 
a věřím, že nějakou stopu jsem v ostatních nechal i já.

Poznal jsem, co znamená spolehnout se na ostatní i to, když více lidí je závislých na
tom, jak určitou situaci zvládnu já. Každopádně v CCV mám kolem sebe lidi, od kterých
bych si „určitě nechal složit padák" a mám dojem, že spolehnutí jednoho na druhého
máme jaksi v cécéváckých genech.

Líbí se mi, že na jednu stranu jsme si všichni nějakým způsobem podobní. 
To zejména vynikne, když si o naší „potrhlosti" a  „posedlosti prací" začnou povídat naše
manželky a partnerky. Na druhou stranu jsme každý jiný, někdo upovídaný, někdo slovy
šetří, někdo tíhne ke sportu, někdo spíše do vinného sklípku.

Za ty roky v CCV se ukazuje, že mezi námi dlouho nevydrží ten, kdo se bojí přijímat
odpovědnost, ten, kdo vidí sám sebe jako „oběť" okolního světa. Zkrátka máme vzá-
jemný magnetismus a přitahujeme lidi spíše s osobností „tvůrce" a s ochotou přijímat
výzvy.

Na práci v CCV se mi líbí, že nám dává možnost proměňovat nápady, které se líhnou
v našich hlavách, v realitu a v to, že skutečně měníme svět.

A v neposlední řadě se mi líbí, že všechny krize a problémové situace jsme zatím
společně zvládli, takže naší vlastností je určitě i životaschopnost.

No a úplně nakonec: práce v oblasti ICT je přece zajímavá a sexy a to nejlepší nás
teprve čeká!

BRÍFEM JE STANOVEN SKOUP 
A S PROUDŽEKTEM NABADŽETUJEME ZDROJE. 
DO ATLASIJEN JÍRY OZNAČÍME TÁSKY, 
ROZVEDEME DO ÍŠJÚ, NA TĚCH PAK SUBTÁSKY,
OLEJBLUJEME A ESKJÚEL DOTAZEM 
VYTÁHNEME JAK PROUDŽEKTY, TAK 
KOMPONENTY. EVIDUJEME TAKY SUPERMAMY, 
COŽ  JE KASTOM FÍLD. Z TOHO FAKTURUJEME 
STORYPOJNTY. WIKI SPEJS NÁM GRAFIZUJE
BENČMÁRKY, KTERÉ TO ZAAMBRELUJÍ. 
ZAPÍŠEŠ TY TYKETY TAKY DO DEVKY? 
MŮŽEŠ MI PAK ŠÉROVAT ZOS BLOKPOSTEM?

?
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KdyZ umíme zabrat 
jako tým
Lukáš Peterka (PTR) *2008 | rak

Proč pracuji v CCV? 
Obligátně… Mě to živí. Nicméně vstup do CCV a IT obecně byl pro mě osobně velká
výzva.

Proč chcete nebo proč musíte pracovat v CCV?
Nemusím, ale chci, protože je to stále velká výzva a prostor k profesnímu růstu.

Co v CCV podporuje ve vás radost z práce?
Umíme zabrat jako tým.

A co ji naopak ničí?
Když jako tým zabrat neumíme.

Co patři k naší firemní kultuře dobrého?
Neuplácíme a jsme neúplatní (aspoň doufám).
Nepotěmkinujeme.
Držíme slovo.

A špatného?
Někdy si snažíme plnění zjednodušit na úkor očekávaného přínosu či uživatelského
komfortu pro zákazníka. Zpravidla se jedná o situace, kdy jde bilance plnění do čer-
vených čísel. Což je na jednu stranu pochopitelné, ale na druhou… Když už to nastane,
tak bychom měli zatnout zuby a dát to, protože jinak se nám to stejně dřív nebo později
vrátí.

Čím se lišíme od jiných společností?
Napadá mě srovnání – nejsme hajzli!

Co máte na naší společnosti rádi?
Atmosféru.
Vstřícnost a otevřenost dovnitř našeho kolektivu.

DobrodruZství 
zdravého srdce
Petr Ondrášek (ONR) *2008 | štír

Zemřel mi dědeček. Je to právě pár dnů, co ho opustila síla navždy. Bylo mu bezmála
98 let. Měl jsem k němu vždy blízko. Všichni ta loučení známe, bohužel. V zármutku
člověk vzpomíná, ale taky přemýšlí, z jakého těsta je on sám. Jak žít, aby nám život ne-
protekl mezi prsty?

Děda měl své zásady jako cvičitel. Byl pedant. Nad jeho Sokolem a Masarykem na zdi
jsem já nikdy nejihl. Ale dávalo mi smysl, když opakoval „buď náročný a skromný k sobě, 
poctivý a pracovitý pro druhé“. Životní sílu mu dodávalo, dokud mohl být mezi lidmi –
v jeho devadesáti letech to bylo v domácí kanceláři u účetnictví nebo na schůzi 
u tělovýchovy. S lidmi, s nimiž sdílel stejné hodnoty a cíle.

V tom se poznávám. Nestyděl bych se být zkrvaveným boxerem v ringu ani hráčem
na klavír v nočním baru, kdybych pocítil, že s těmi promotéry nebo děvkami mohu
tvořit harmonické společenstvo, kde lze útočit na vysoké cíle. Jako cítím ve své práci, ve
své partě, s lidmi, na které se každý den těším.

Je to tak prosté?
Pradědeček byl železničním zřízencem, dědeček podnikovým ekonomem a můj táta

v témže koncernu celý život technologem a konstruktérem složitých strojů. Pro každého
z nich byla práce důležitá, věděl jsem od mala.  „Protože bez práce nejsou koláče“, odbý-
vali mne.

Od táty zavlečeného řekou času už dekádu let do důchodu vím, že by tu svou práci
neměnil ani zpětně. Těch koláčů nikdy moc nebylo, ale zato máme zdravé vztahy. 
Z práce totiž nechodil nešťastný. Znám tátu spíše ze hřiště jako hráče nebo později
trenéra házené, kde z něj vášeň stříkala. Dnes chápu, že podobně musel hořet i pro
svou práci, ve které našel svůj boj a dobrodružství. I jemu byla po celá léta zdrojem 
životní síly.

„Tatíí, jsou opravdoví draci?,“ zeptal se mne tiše a vážně náš pětiletý syn. Hned mi
bylo jasné, že také on už intenzivně přemýšlí, z jakého je těsta. Začíná hledat svůj oprav-
dový boj, ve kterém by už konečně poměřil pevnost dřevěných mečů a sílu svých drob-
ných paží.  „Uvidíš. Dočkáš se, bojovníku.“

Po předcích dědíme nejen vlohy pro to či ono, ale určitě také charakter svého srdce.
V předchozí práci jsem zakusil chlebíček vedoucího manažera ve velké nadnárodní
firmě. Tam jsem pocítil, jak vášeň v srdci umřela po dlouhé nevyléčitelné nemoci 
vnitropodnikových přeúčtování, zaměstnaneckých čísel a bezobsažného výkaznictví.
Proto si hluboko cením, že CCV i po letech práce pro mne představuje stále čerstvou 
energii a stejnou sdílenou vášeň, jako před lety.

Každodenní boj ve službě pravému králi, ve jménu osobní cti a poctivém jménu
legendárních služeb našim zákazníkům. Je dobrodružstvím hodným zdravého srdce

muže.

A to je teprve ráno
David Reichel (RCL)

*1994 | blíženci

Nedávno jsem byl zaskočen dotazem, kolik máme zákazníků. Počítal jsem a počítal
a došel jsem ke krásnému číslu dvanácti stovek. Od těch nejmenších, kteří třeba pletou
proutěné košíky, až po ty skutečně největší, výrobce jako Nestlé, Henkel, Unilever nebo
retailové či stavebninové řetězce. Také výrobky všech velikostí. Od párátek (Dipro) nebo
zápalek (Solo) až po zahradní traktory (Al-ko) či přívěsné vozíky (Agados).

A tak je zdravé si připomínat tu nevšední věc, že několikrát denně narazíme na
výrobky právě našich zákazníků, které se do nějakého oblíbeného obchodu jiných
zákazníků (od COOP až po Globus) dostaly i díky tomu, že ORION EDI doručil včas 
objednávku našemu zákazníkovi. A tak se vlastně s našimi zákazníky setkáváme už od
probuzení. Nepřeháním. 

Ráno se probudíte, hodíte něco lehkého na sebe (prádlo Vildtex), pro zahřátí pár polínek
do krbu (Romotop) a silnější nátury i něco do sebe - rum z Fruko-Schulz nebo Johnyho
Walkera dovezeného firmou Global Spirits. Pak si jdete umýt zuby s kartáčky a pasty Hillcom,
Alpa nebo Vademecum (Henkel), opláchnete se vodou z kohoutku Raf, která poté odteče
odpadem z Alca Plastu. My odrostlejší kluci si na sebe dáme pleťový krém proti vráskám
od Lorealu, děvčata na sebe plácnou Aquilu Aqualineu no a ve finále si nakreslí krásnou
tvář něčím od Maxfaktoru. 

Na snídani si dáte zdravé musli (Family Davo), dítěti nasypu cereálie od Nestlé, někdo
možná raději hráškovou omeletu (od Giana od Gastonu nebo Hamé) s vejcem (Česká
vejce) – nevím jak vy, ale já si k tomu vždy dám kečup (Kand) nebo pořádný kus salámu
(Vysočina). Po otevření lednice od LG bude lákat k otevření Bernard, Lobkowicz nebo
Prazdroj, ale odoláte. V odšťavňovači ETA si raději uděláte dobrou ovocnou šťávu. Lenoši
si nalijí džus Relax (Tymbark-Maspex) nebo Hello (Linea Nivnice), zatímco na sporáku od
Fagoru se ohřívá mlíko z Accomu nebo voda na čaj od Lerosu. Milovník černého čaje 
upřednostní Yellow Label od Liptonu (Unilever).

Dorazíte se jogurtem od Meggle a do práce si přibalíte Kunínka. Milovníci sladkostí
nezapomenou na Kávenky a Milla řezy (IDC) a největší mlsouni na čokoládu Cadbury. Já
na mlsání moc nejsem, takže si vystačím s 200 gramovou Studenstskou pečetí od Nestlé.
Na sebe hodíte oblek z OP Prostějov, vezmete si pohodlné boty od OFS no a ráno máte
za sebou. I když, pokud jste měli tak bohatou snídani, přijde vhod ještě krátká přestávka
na toaletě, která svým leskem, který ji dodalo Savo od Bochemie, láká ke krátkému
posezení. To si zpříjemníte knihou z Knižního klubu (Euromedia) a krátkou siestu ukončí
pár listů toaletního papíru BigSoft od Moracellu a spláchnutí, po kterém místnost zaplní
lesní vůně ze závěsného gelu Bref (Henkel).

No a to je teprve ráno… Není to úžasné?

Pak se nedivte, že od takového probouzení těším se do práce na lidi, se kterými budu,
a na to, na čem budeme společně pracovat.

Legendární 

Firemní znaãka je jako kfiehká rostlina. Ze semínka
roste podle toho, jaké je poãasí, jaké má Ïiviny 
a ãím zaléváme. Nemusí b˘t závislá na produktech
a sama je produktem s vlastním Ïivotním cyklem.
Je symbolem na ‰títû kmene.

KdyÏ jsme v roce 2008 provedli restart vnûj‰í 
komunikace, hledali jsme ty nejcennûj‰í firemní
hodnoty, o které jej opfiít a z jak˘ch Ïivin nové
semínko poroste. Mluvili jsme o tom, na ãem stojí
nejvût‰í úspûchy firmy a ãeho si právû lidé na své
práci v CCV nejvíc váÏí:
Chceme pfiekonat klientova oãekávání.
Pfiiná‰íme do vztahu se zákazníkem pohodu. 
A nenecháme ho ve ‰tychu. Není bez pfiíãiny, 
Ïe vût‰ina na‰ich nov˘ch zákazníkÛ pfiichází na
doporuãení na‰ich stávajících zákazníkÛ.

·ífiení pfiíbûhÛ z reference na referenci se stalo
základem na‰í komunikace. Slogan „Legendární
fie‰ení, o která se mÛÏete opfiít“ je odrazem na‰ich
vnitfiních hodnot. O radost z dodaného uÏitku,
kterou sdílíme s na‰ím zákazníkem, se navíc sami
rádi a otevfienû podûlíme vyprávûním konkrétních
pfiíbûhÛ - ústním podáním nebo publicitou. Jsme
prostû hrdí na svou práci. Spolu proÏíváme pouÈ z
nuly aÏ do pozice lídra ãi pfiekroãení hranice 1000
zákazníkÛ.

Pfiitom ctíme skromnost, otevfienost a humor.
Proto nebubnujeme ani netroubíme halasnû
reklamou do svûta, co umíme, ale sázíme právû
na sílu referencí a ohlas legendárních sluÏeb.

NepouÏíváme svûtelné megaboardy na dálnicích,
placené rozhovory, celostránkové inzeráty ani jiné
okázalé reklamní formáty. Sázíme na osobní
pfiístup a necháme se vidût rádi i s nadsázkou.

Uvûdomujeme si, Ïe máme svoje chyby. UdrÏet se
na této cestû není snadné. ZároveÀ ale provoku-
jeme sv˘mi hodnotami – provokujeme své
zákazníky a sami mezi sebou: UkaÏ nám rovnou
prstem, co ãiníme v rozporu se symbolem na
‰títû? Mluv, ãím jdeme proti „legendaritû“ sv˘ch
sluÏeb?

Letos jsme hrou v mal˘ch skupinkách sestavili
znovu hodnoty firmy (nebo divize) nebo kreslili její
vlajku. Se‰lo se opût hodnû energie. Nûkteré hod-
noty za pût let oslabily, jiné jsou v˘raznûj‰í. Mluvili
o zamûfiení práce na to, co je dÛleÏité pro kmen  –
co je na‰e „maso“ a jak si pfiedávat své pracovní
v˘stupy pfiíjemci k rukám nebo ve vysoké kvalitû.
Nejvût‰í úspûch mûla obhajoba v˘tvoru od borcÛ
z eGovu (Martina, Igora a Luká‰e) – vlajka pod
heslem „O krok napfied“.

Lze znaãku vybudovat pfieváÏnû zevnitfi na firemní
kultufie?

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe ano. ProtoÏe to je zfiejmû ta
nejstabilnûj‰í hodnota, kterou máme. Je nakaÏlivá.
Není totiÏ tak dÛleÏité, jak˘ typ fie‰ení budeme
prodávat za dal‰ích pût let, ale vûfiíme, Ïe to
budeme dûlat dobfie, kdyÏ nás to bude bavit, kdyÏ
udrÏíme své nad‰ení a dál rozvineme snahu 
o spokojenost a zisk na‰ich zákazníkÛ.

Dalibor Damborsk˘ a Franti‰ek Bezdûk 
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Z tûchto dÛvodÛ je nutné pfii jakémkoli uza-
vírání dvoustrann˘ch dohod nebo pode-
pisování jednostrann˘ch právních úkonÛ 
i v soukromoprávním sektoru vÏdy uÏívat
uznávan˘ elektronick˘ podpis a opatfiovat
elektronick˘ dokument kvalifikovan˘m
ãasov˘m razítkem. PfiestoÏe ãesk˘ právní fiád
na ãasová razítka v jejich plné uÏívací ‰ífii
pozapomnûl, jsou pro nakládání s elektro-
nick˘mi originály dokumentÛ dÛleÏitá.
UmoÏÀují prokázat existenci dokumentu 
v ãase, a kdy byl dokument podepsán 
elektronick˘m podpisem. Nepfiipojí-li ãasové
razítko odesílatel, mûl by tak uãinit pfiíjemce.
Vût‰ina firem má za sebou první praktické
zku‰enosti s elektronick˘mi originály rozhod-
nutí orgánÛ vefiejné moci od roku 2009, kdy
podnikatelsk˘m subjektÛm vstoupily do 
Ïivota datové schránky shÛry dané zákonem
ã. 300/2008 Sb. Dlouho byl bagatelizován
problém, Ïe nebyl fie‰en dlouhodob˘ statut
elektronick˘ch dokumentÛ po exspirování 
jejich podpisového certifikátu. 
Firmy pouÏívají datové schránky k pfiijímání
dokumentÛ právû od orgánÛ vefiejné moci,
protoÏe ke komunikaci mezi firmami nedává
prakticky Ïádn˘ smysl. Dnes uÏ na‰tûstí
vût‰ina dokumentÛ, které odesílají úfiedníci
státní správy, je podepsána zaruãen˘m 
elektronick˘m podpisem a opatfiena také
ãasov˘m razítkem. 
Vût‰inou se jedná o dÛleÏité listiny, které
vyÏadují uchování pro pfiípad nutnosti
pozdûj‰ího doloÏení.  Av‰ak jedním ze speci-
fik datov˘ch schránek je smazání dokumentu
po 90 dnech od jeho pfiijetí. Pfiitom stáhnout
si soubory z datové schránky na disk 
je fie‰ení pouze krátkodobé a lehkováÏné.
Platnost certifikátu elektronického podpisu je
jeden rok a taktéÏ u ãasového razítka je tato

Posílat faktury elektronicky je dnes bûÏné.
Podle âeského statistického úfiadu kaÏdá
druhá firma jiÏ nûkdy poslala elektronickou
fakturu. Ne tolik bûÏné je v‰ak faktury v elek-
tronické podobû pfiijímat a následnû také
elektronicky archivovat. 

Co se obvykle dûje s elektronickou fakturou,
jakmile dorazí do firmy? Hádáte správnû: 
je vyti‰tûna! Pak je vláãena po celé firmû, 
je orazítkována, parafována, nûkdy i skeno-
vána, znovu tisknuta, olepována, neÏ ve
finále skonãí s celou fiadou dal‰ích kamará-
dek v tmavé tûsné místnosti, kterou honosnû
zveme archiv. 

Tu‰íte, Ïe existuje i jiná cesta? Bez pro-
marnûného papíru, inkoustu, ubûhan˘ch nohou,
ãekání, aÏ se nûkdo vrátí ze sluÏební cesty. Bez
hledání v zaprá‰en˘ch ‰anonech nebo dokonce
cel˘ch místnostech pln˘ch papírÛ. 

Jak by se vám líbilo mít spoleãnou 
e-mailovou adresu pro pfiíjem elektronic-
k˘ch faktur, ze které by se faktury automa-
ticky zafiazovaly do evidence?

Máte firemní adresu 
pro pfiíjem faktur?

Dejme tomu, Ïe nûkdo po‰le na adresu fak-
turace@vasefirma.cz e-mail, kter˘ má jako
pfiílohu fakturu, tfieba ve formátu PDF. AniÏ
byste e-mail jakkoliv zpracovávali, se faktura
automaticky zafiadí do va‰eho deníku pfii-
jat˘ch faktur. 

Zkontrolují se její náleÏitosti, ovûfií se, zda je
opatfiena platn˘m elektronick˘ch podpisem
(o tom, proã chtít faktury elektronicky pode-
psané aÏ nûkdy jindy) a zafiadí se do dÛvûry-
hodného elektronického archivu. Zní to dobfie?

I tak to není pro pfiijetí faktury v elektronické
podobû dost. Aby se faktura mohla zaplatit,
je zpravidla potfieba, aby ji nûkdo schválil.
Byla by ‰koda ji jen kvÛli tomu tisknout, kdyÏ
se cel˘ proces schválení mÛÏe odehrát
stisknutím nûkolika tlaãítek. Opakované fak-
tury navíc mohou chodit na konkrétní zod-
povûdnou osobu ke schválení automaticky.
Pak uÏ není potfieba ani tûch pár klikÛ.

A koneãnû, schválené faktury je nutno nûkde
evidovat, jako doklady k zaplacení. K tomu je
potfieba mít na zfieteli jejich datum splatnosti
a hlídat si cash-flow.

Po zaplacení faktury máte hotovo a bylo to
témûfi bez práce. Nebo je zde je‰tû nûco? 

MoÏná vás napadne archivace. Ta v‰ak jiÏ
probûhla pfii pfiijetí dokladu a jeho zafiazení
do evidence. Navíc to byla dÛvûryhodná
elektronická archivace. Co to znamená? V jedno-
duchosti jde o zaji‰tûní autenticity (pÛvod)
a integrity (nezmûnitelnost) dokladu, pfiípadnû
vazby na dal‰í dokumenty (tzv. auditní stopa).
MÛÏete pak kdykoliv prokázat od jakého
subjektu doklad pochází a Ïe nebyl zmûnûn. 

Jak proces elektronického pfiíjmu faktur
probíhá v praxi, a Ïe není nároãné ani drahé
jej zavést, se mÛÏete pfiesvûdãit na ‰kolení
Pfiecházíme na elektronické doklady. -kmn-

Zajímavou moÏnost mohou od
leto‰ního roku vyuÏívat dodavatelé
spoleãnosti OBI âeská republika.
Staãilo jen souhlasit s její nabídkou 
a roz‰ífiit vzájemnou EDI (Electronic
Data Interchange) komunikaci 
o novou zprávu REMADV – avízo 
o úhradû platby. Získali tím nejen
okamÏitou informaci o odeslání platby
ze strany OBI âeská republika, ale
u‰etfiili i ãas pfii mnohdy nároãném
dohledávání a párování plateb k jed-
notliv˘m fakturám.  ¤e‰ení EDI ko-
munikace v OBI âeská republika
zaji‰Èuje spoleãnost CCV Informaãní
systémy.

Nasazení zprávy REMADV v OBI âeská 
republika je logick˘m pokraãováním
úspû‰ného zavedení EDI zpráv ORDERS 

(objednávka), INVOIC (faktura) a DESADV
(dodací list). Dodavateli zboÏí dává cennou
informaci o odeslání platby, pfiípadnû více
plateb – zpráva REMADV se totiÏ vyuÏívá 
i pro souhrnné platby, kdy jedna platba
pokr˘vá více faktur. Samotná zpráva pak 
informuje, které faktury byly uhrazeny.
Zprávu mÛÏe její pfiíjemce dále pouÏít 
napfiíklad k rozdûlení souhrnné platby 
z bankovního v˘pisu a napárování jed-
notliv˘ch ãástek na faktury.

Dosavadní témûfi sedmileté zku‰enosti s EDI
komunikací a dÛvody pro nasazení zprávy
REMADV shrnuje Stefan Jass, IT manager
v OBI âeská republika, do jehoÏ kompetence
koordinace a fiízení EDI projektÛ patfií: 
„Elektronická v˘mûna dat se nám velmi 
svûdãila, a proto pfiistupujeme k jejímu
dal‰ímu roz‰ifiování. Novou EDI zprávu 
REMADV si mÛÏeme pfiedstavit jako 
elektronické avízo o úhradû platby, které na‰i

dodavatelé vyuÏijí k automatickému párování
plateb. V˘sledkem je mimo jiné zjednodu‰ená
orientace v dohledávání uskuteãnûn˘ch 
finanãních tokÛ.“

V OBI âeská republika je vût‰ina dodavatelÛ
do EDI komunikace jiÏ zapojena, lze tedy
oãekávat jejich zájem o roz‰ífiení vzájemné
elektronické komunikace i prostfiednictvím
zprávy REMADV. „Tû‰í mû, Ïe se EDI 
komunikace v OBI dále roz‰ifiuje, je 
to dÛkazem jejích nezpochybniteln˘ch
pfiínosÛ. V pfiípadû zprávy REMADV 
pfiedpokládám, Ïe budou OBI dal‰í firmy, 
zejména ty, které hradí faktury souhrnnû,
následovat,“ uvádí David Reichel, fieditel 
divize eBusiness spoleãnosti CCV 
Informaãní systémy a doplÀuje:  „Pfiípadné
potíÏe s automatick˘m zpracováním zprávy 
na stranû dodavatelÛ navíc vyluãuje fakt, 
Ïe je k dispozici také v ãitelné podobû 
ve formátu PDF emailem.“ -kmr-

doba omezená na tfii roky. Po uplynutí tûchto
ãasov˘ch lhÛt bude drÏitel elektronického
dokumentu jen tûÏko prokazovat, Ïe nebyl
pozmûnûn jeho obsah a pochází od daného
zdroje. 
Prokazovat se dokumentem s neplatn˘m
elektronick˘m podpisem, ãi pro‰l˘m ãasov˘m
razítkem je pfiinejmen‰ím sporné. MoÏnosti
dokumentu pro doloÏení jeho autenticity
(pÛvodu) a integrity (Ïe nebyl pozdûji
pozmûnûn) jsou znaãnû omezeny.  Jak tedy
postupovat, aby zákonu bylo uãinûno zadost
po celou dobu trvání archivaãních lhÛt? Co
dûlat, kdyÏ platnosti certifikátÛ odesílatele
vypr‰í? Co dûlat, kdyÏ vypr‰í certifikáty
provozovatele ISDS?
Pro pfievod do listinné podoby, jako jednu 
z variant, se doporuãuje postupovat v souladu
se zákonem ã.300/2008 Sb. prostfiednictvím
autorizované konverze dokumentÛ. Doku-
ment pak lze pfievést na listinnou formu
notáfisk˘m zápisem nebo na Czech Pointu.
Má pak hodnotu ovûfieného opisu, nejde sice
o originál, ale jeho dÛkazní síla v pfiípadû
sporu je zachována. Pokud není vyuÏito 
autorizované konverze, pak ztrátou elektro-
nického originálu pfiijde jeho drÏitel také 
o moÏnost opisu, kter˘ by obstál v soudním
sporu. Zejména pak v praxi mohou vadit
dÛsledky nedodrÏení právní úpravy k archivaci
elektronického dokladu, jimiÏ jsou neprokaza-
telnost právního úkonu, respektive sníÏení
dÛkazní síly dokumentu.
Teoreticky lze dokumenty opatfiit vlastním
ãasov˘m razítkem pfiedtím, neÏ platnost certi-
fikátu vypr‰í. V praxi je v‰ak taková ãinnost
velmi pracná a vyÏadující specializované
nástroje. âasové razítko navíc rovnûÏ není
zadarmo a je potfieba hlídat, kdy mu konãí
platnost. Nabízí se nûjaké jednoduché fie‰ení?

K elektronickému uchovávání daÀov˘ch dokladÛ
je moÏno vyuÏívat ovûfien˘ch principÛ a fie‰ení
dlouhodobé elektronické archivace prostfied-
nictvím produktÛ a sluÏeb tfietí strany, 
pfii doloÏení logik zabezpeãujících autenticitu,
integritu a ãitelnost dat po celou dobu jejich
zákonem pfiedepsané lhÛty uchovávání 
v souladu s EU standardy pro dlouhodobé
uchování dokumentÛ v elektronické podobû.
Pro mnohé pfiekvapivû nákladovû nejzají-
mavûj‰í mÛÏe b˘t tfietí cesta. Jedním z rych-
l˘ch a souãasnû elegantních zpÛsobÛ, jak
dokumenty z datové schránky pohodlnû 
a bezpeãnû archivovat, je vyuÏít elektronick˘
dÛvûryhodn˘ archiv ORION.  Ten umoÏÀuje
odeslané i pfiijaté dokumenty hromadnû
naimportovat z ISDS a následnû zajistit
v‰echny náleÏitosti dÛvûryhodné archivace.
Pravost dokumentÛ a nezpochybnitelnost 
jejich obsahu je tak zaruãena po celou, libo-
volnû zvolenou, délku archivace.

-kmn-; -onr-

Spoleãná novela zákona o elektronickém podpisu
(227/2000 Sb.) a zákona o spisové sluÏbû a archivnictví
(499/2004 Sb.) vnesla více svûtla do ãesk˘ch zákonÛ 
v pfiípadû uchování elektronick˘ch dokumentÛ, které pfied-
pokládá u komerãních subjektÛ namátkou zákon o DPH
(235/2004 Sb.) nebo zákon o úãetnictví (563/1991 Sb.).
Podle §69a zákona o archivnictví se v domnûnce pravosti
dále specificky uvádí, Ïe se t˘ká „i dokumentÛ vznikl˘ch 
z ãinnosti pÛvodcÛ, ktefií nejsou urãen˘mi pÛvodci“, tedy
soukromoprávních subjektÛ.
Zákonná domnûnka pravosti elektronického dokumentu
uvedená v zákonû o archivnictví se s uveden˘mi postupy
jednoznaãnû vztahuje i na dokumenty vzniklé ãinností
komerãních subjektÛ, tedy na jakékoliv elektronické doku-
menty. DÛvodová zpráva k novele zákona o archivnictví 
v roce 2012 tuto skuteãnost potvrzuje, Ïe cílem zákona 
je dokonãit a zpfiesnit systém zásad pro nakládání s doku-
menty v digitální podobû a zajistit jednotn˘ právní rámec
pro jejich v˘bûr a ukládání.        

Zákon o archivnictví ã. 499/2004 Sb. stanoví, Ïe pokud je dokument v digitální
podobû podepsán uznávan˘m elektronick˘m podpisem, ke kterému je v okamÏiku
podpisu ãi za jeho platnosti pfiipojeno kvalifikované ãasové razítko, povaÏuje
se takov˘ dokument za prav˘.  Díky novele platné od poloviny roku 2012 tak je
jednoznaãnû fieãeno, jak mají b˘t archivovány elektronické originály doku-
mentÛ. Firmy dosud postrádaly jistotu, Ïe úfiady budou elektronické dokumenty
respektovat jako rovnocenné vÛãi papírÛm s razítkem a podpisem, a to po
neomezenû dlouhou dobu.

CO DùLAT, BLÍÎÍ-LI SE KONEC PLATNOSTI CERTIFIKÁTÒ U DOKUMENTÒ Z DATOVÉ SCHRÁNKY?

• archivace denních výkazů
• časová uzávěrka
• mimořádné přerazítkování

• dokumentové úložiště
• DMS, workflow
• archivační deníky

CCV Důvěryhodný archiv

• tvorba archivační průvodky
• ověření e-podpisu
• vypočtení hash

výsledek archivace ▲ hostovaná část
▼ prostředí zákazníka

ověření 
dokumentu

výsledek
archivace

doložení
pravosti

archivační
průvodka
(metadata)

Kolísavost v˘kladu novelizací odstranûna

OBI âESKÁ REPUBLIKA DÁVÁ SV¯M DODAVATELÒM
AVÍZA O ÚHRADÁCH PLATEB ELEKTRONICKY

CO S FAKTURAMI, 
KTERÉ VÁM CHODÍ NA EMAIL?
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âÁROVÉ KÓDY PROZRADÍ SPOT¤EBITELÒM O ZBOÎÍ TÉMù¤ V·E 
Sdílení informací o potravinách se spotfiebiteli se stává velk˘m tématem, které zesiluje nejen se zmûnou chování zákazníkÛ a rozvojem technologií, ale také s nov˘mi povinnostmi v˘robcÛ a prodejcÛ 
s pfiijetím nové evropské smûrnice 2011/1169/EU o poskytování informací o potravinách koncov˘m spotfiebitelÛm. Díky vyuÏití lineárního ãárového kódu, kter˘ obsahuje standardní GTIN, lze na obalu
zboÏí s pomocí aplikace v chytrém telefonu zákazníkÛm sdûlit v‰e potfiebné. Pfiitom témûfi dvû tfietiny obchodníkÛ a v˘robcÛ dnes vnímají ãárov˘ kód na obalu jen jako nosiã informací pro logistiku.

PrÛzkum: GTIN nejsou
jen informace o cenû produktu
Pro identifikaci zboÏí v rámci celého dodava-
telsko-odbûratelského fietûzce se vyuÏívá tzv.
GTIN (Global Trade Item Number) dfiíve
znám˘ pod zkratkou EAN. PfiestoÏe pro
v˘robce, obchodníky i logistické firmy práce
s ním pfiedstavuje kaÏdodenní rutinu, bûÏn˘m
spotfiebitelÛm, ktefií se s ním setkávají 
v podobû ãárového kódu na vût‰inû rychlo-
obrátkového zboÏí, doposud nepfiiná‰el
Ïádn˘ praktick˘ uÏitek. 

„Zku‰enost z trhu potvrzuje, Ïe souãasn˘
trend pouÏívání QR kódÛ na obalech ãasto 
zavádí spotfiebitele do zcela nevyÏádan˘ch 

informací. V˘robci pfiitom deklarují 
nedostatek prostoru na etiketû k poskytování
informací, které chtûjí nebo musí sdûlovat
zákazníkÛm. Úspû‰né modely ukazují, Ïe QR
kód mÛÏe poslouÏit spí‰e ke staÏení aplikace
pro telefon zákazníka, zatímco GTIN nese jed-
noznaãné ID produktu a dal‰í na nû navázané
informace,“ fiíká Petr Ondrá‰ek, fieditel 
pro strategick˘ rozvoj ze spoleãnosti CCV 
Informaãní systémy, která je technologick˘m
dodavatelem aplikací pro chytré telefony.

Jak ukázal prÛzkum, realizovan˘ ze strany
GS1 Czech Republic a CCV Informaãní sys-
témy na praÏském Retail Summitu, samotní
manaÏefii firem pÛsobících v retailovém
prostfiedí chápou GTIN na obalu pfieváÏnû

jako logistickou informaci. Pouze tfietina si
uvûdomuje, Ïe ãárov˘ kód mÛÏe b˘t klíãem 
k celé fiadû pro spotfiebitele zajímav˘ch infor-
mací o produktu. To se v‰ak s nástupem
chytr˘ch telefonÛ a uÏivatelsky zamûfien˘ch
aplikací mÛÏe velmi rychle zmûnit.

Nov˘ rozmûr vyuÏití ãárov˘ch kódÛ

Za správnou a jedineãnou identifikaci
kaÏdého produktu pomocí GTIN (EAN) 
zodpovídá vÏdy ten subjekt, kter˘ zboÏí
dodává na trh. Pfiíslu‰n˘ ãíseln˘ rozsah pro
vygenerování GTIN pfiidûluje sdruÏení GS1
Czech Republic, která je jako jediná v âR
oprávnûna k registraci subjektÛ do Systému
GS1. 

Velkého potenciálu pro vyuÏití ãárov˘ch kódÛ
koneãn˘mi spotfiebiteli si je Pavla Cihláfiová,
fieditelka GS1 Czech Republic, vûdoma:
„Zákazník poÏaduje stále více informací 
o nabízen˘ch produktech a vyuÏití ãárov˘ch
kódÛ k tomuto úãelu se díky masivnímu
roz‰ífiení chytr˘ch mobilních telefonÛ pfiímo
nabízí. Staré dobré skenování ãárového kódu
tak je díky moderním technologiím
postaveno do zcela nové, atraktivní role –
zákazník naskenováním kódu prostfied-
nictvím mobilu zjistí v‰e, co aplikace o zboÏí
umoÏÀuje dohledat,“ a dodává: „PrÛzkum
globální organizace GS1 navíc ukázal, Ïe
zákazníci jsou vÛãi mobilním aplikacím velmi
kritiãtí. Chtûjí pouze dÛvûryhodné a kvalitní
informace.“

Úspû‰né aplikace se orientují 
na pÛvod potravin nebo moÏnosti
prodeje
Rostoucí nároky spotfiebitelÛ na maximum
informací o zboÏí uÏ nabízeném na pultech
obchodÛ se rozhodly v plné mífie uspokojit
Templáfiské sklepy âejkovice. S pomocí
chytrého telefonu a mobilní aplikace 
Templáfiská vína mohou nyní zákazníci naãíst
v‰echny dostupné informace o vínu pfiímo 
z lahve z ãárového kódu, kter˘ je nedílnou
souãástí etikety kaÏdé prodávané lahve fiady
Sanctus Victoria.

„Naãtením ãárového kódu s pomocí nové
verze multiplatformní aplikace Templáfiská
vína získá zákazník o daném v˘robku celou
fiadu uÏiteãn˘ch informací, které mu usnadní
správn˘ v˘bûr. Bûhem okamÏiku se tak dozví
v‰e o charakteru vína, pfiíslu‰né vinici ãi 
technologii v˘roby. Zjistit ale mÛÏe podrob-

nosti ohlednû skliznû, poãtu nalahvovan˘ch
kusÛ nebo dokonce on-line aktuální stav
skladov˘ch zásob. Velmi dÛleÏitá je moÏnost
dÛvûryhodného ovûfiení certifikace vína 
dozorov˘mi orgány s odkazem na provedení
laboratorních a senzorick˘ch hodnocení,“
popisuje Petr Ondrá‰ek. Po sdûlení v‰ech
transparentních informací se mÛÏe zákazník
dostat aÏ k on-line nákupu nebo GPS navi-
gaci na nejbliÏ‰í místa prodeje.

Standardy GS1 základem kvality dat
Pfiístup Templáfisk˘ch sklepÛ âejkovice, které
jsou ke sv˘m zákazníkÛm zcela otevfiené, 
je zcela v souladu s aktuálními zákaznick˘mi
poÏadavky, kdy jednoduchá dostupnost 
a kvalita informací o produktu pfiedstavují 
Ïivotnû dÛleÏitou souãást úspû‰ného 
obchodování. „Kvalitní data poskytnutá
spotfiebitelÛm pfiitom úzce souvisí s kvalitní
identifikací a standardy GS1, proto je také
tato problematika jednou z klíãov˘ch pro GS1
Czech Republic,“ uzavírá Pavla Cihláfiová.

Správné informace ve správn˘ ãas

Vût‰ímu vyuÏití kombinace ãárového kódu na
obalu a mobilního telefonu nahrává také pfii-
jetí Nafiízení Evropského parlamentu a Rady
EU ã. 1169/2011 a pfiipravovaná novela
zákona o potravinách. Nová legislativní
úprava, která u nás zaãne platit od prosince
2014, pfiiná‰í vy‰‰í nároky na poskytování in-
formací o potravináfisk˘ch v˘robcích
koneãnému spotfiebiteli. „S ohledem na
omezen˘ prostor na obalech lze oãekávat, Ïe
v˘robci a obchodníci pro splnûní tûchto
náleÏitostí vyuÏijí právû mobilní aplikace,“
fiíká Ondrá‰ek.                              -kmr-

Pro pfiíznivce golfu v fiadách
zákazníkÛ pfiipravili organizátofii za
CCV Informaãní systémy dal‰í golfové
setkání v Golf resort Kaskáda 
v Kufiimi nedaleko Brna. 

Turnaj na nároãném hfii‰ti byl veden˘ pod
âeskou golfovou asociací a svedl registro-
vané hráãe do kombinace dvou devítek –
kamenné a Ïelezné. Soupefiení golfistÛ
pfiálo poãasí, a tak hráãe nejvíce trápila jen
samotná nároãnost hfii‰tû, se kterou se nej-
lépe vypofiádal Dalibor David ze spoleãnosti
Kaumy.

Akce se kromû aktivních golfov˘ch hráãÛ
úãastnili také zákazníci, ktefií se s touto hrou
gentlemanÛ dfiíve nesetkali, ale rádi si pro‰li
golfovou akademii. Pod dohledem trenéra
nacviãili základní techniky od odpalÛ 
aÏ po puttování. V soutûÏi si ceny mezi
sebou rozdali Josef Nekováfi (Accom),
Radim ·ediv˘ (COOP) a Kamila Pospí‰ilová
(Ahold).

GOLF SESSION CCV OPùT NA KASKÁDù

-lza-

V˘sledky turnaje registrovan˘ch hráãÛ:

pofiadí TOP5                  HCP po turnaji

1. Dalibor David 20,5

2. Raku‰an Jifií 12,6

3. Valá‰ek Jifií 39

4. Falta Jaroslav 29,8

5. Leto‰ník David 22,5
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Jak byste na úvod charakterizoval souãasn˘
stav podnikov˘ch informaãních systémÛ 
v âeské republice?

Na zaãátku 90. let u nás vzniklo opravdu velké
mnoÏství úãetních nebo vût‰ích ekonomick˘ch
systémÛ a dodnes je ‰ífie nabídky spí‰e mezi-
národní raritou. Oãekávání zákazníkÛ byla
tehdy spojena zejména s pokrytím úãetních
procesÛ. Av‰ak fiada lokálních v˘robcÛ se pos-
tupem doby vyãerpala v udrÏování jádra vlast-
ního ERP systému a zmûnila svou orientaci na
oborová fie‰ení jako nadstavbovou ãást
úspû‰n˘ch globálních systémÛ. Svou roli zde
sehrála i ekonomická krize, která vytvofiila jed-
noznaãn˘ pozitivní tlak na zefektivnûní 
a zdokonalení klíãov˘ch procesÛ zákazníka. 
To byl tfieba ná‰ pfiípad pfied více neÏ deseti lety,
kdy jsme zaãali vytváfiet a dodávat oborovû
specializované, tzv. „best - of - breed“ systémy,
napfiíklad pro fiízení skladÛ nebo specifika 
obchodu se stavebním materiálem a dal‰í.

Co stojí za nízkou úrovní povûdomí 
manaÏerÛ o v˘hodách nástrojÛ komplexního
fiízení podnikov˘ch procesÛ? Není to tak
trochu chyba dodavatelsk˘ch firem?

Urãitû tomu tak je. Je stále platnou v˘zvou pro
IT dodavatele, aby lépe umûl mluvit jazykem,
kterému bude odbûratel rozumût. Zákazník je
úspû‰n˘m podnikatelem ve svém oboru,
postavil svou firmu na tom, ãemu rozumí,
proto pfiirozenû potfiebuje nûkoho, kdo mu
bude partnerem v jeho stylu my‰lení. Pod-
nikové systémy shromaÏìují data, data a opût
data, na v‰ech úrovních firemní hierarchie. 

Jejich sbûr by mûl vést k efektivnûj‰í a rych-
lej‰í práci a vyústit v Edisonovu Ïárovku
ukazující cestu. 

Problém je, Ïe ERP systémy ãasto nenabízí
dostateãnû „dopfiedné“ informace. Data pak
vyústí v informaãní smog, ne nepodobn˘
tomu svûtelnému dne‰ních velkomûst. 
ManaÏefii jsou tak stavûni pfied dva zcela nové
úkoly. První mÛÏeme nazvat „orientace 
v ãíslech“, druh˘ pak „pfiesné rozhodování na
jejich základû“. A oba jsou klíãové pro pfieÏití
v situaci sniÏujících se marÏí, stagnace 
zakázek a zvy‰ujícího se dÛrazu na eliminaci
ztrátov˘ch a neefektivních ãinností. Problém
vidím v tom, Ïe nástroje pro manaÏerské 
systémy, kter˘m fiíkáme business intelligence
(BI), jsou pfiipravené na míru a nejsou levné.
Cestou je vyuÏití ãásteãnû pfieddefinovan˘ch
BI nástrojÛ pro podporu rozhodování, jimiÏ se
podafií v˘stupy z ERP systému srozumitelnû
interpretovat.

MÛÏete blíÏe popsat dÛleÏité nadstavby ERP
a jejich pfiínos pro uÏivatele?

Nadstavba základních agend by se mûla t˘kat
klíãov˘ch procesÛ. Tedy napfiíklad systémÛ
EDI (Electronic Data Interchange), WMS
(Warehouse Management Systems) a TMS
(Transport Management System). Pfiitom je
dÛleÏité zmínit, Ïe ãasto dochází ke zmatení
pojmÛ v praxi. Málokter˘ ERP systém má totiÏ
integrovan˘ plnohodnotn˘ WMS pro fiízení
skladÛ, prakticky jen dva globální systémy.
Ostatní fie‰ení se vût‰inou nestarají o fiízení 
a optimalizaci skladÛ, umoÏÀují maximálnû

evidenci skladovacích procesÛ, nikoli jejich
fiízení a znaãné zlep‰ení. Podle nedávného
prÛzkumu ãtrnáct procent firem pÛsobících 
v oboru rychloobrátkového zboÏí FMCG
vyuÏívá plnohodnotn˘ WMS systém, 
i kdyÏ osmdesát procent z nich se domnívá,
Ïe tak ãiní. Nejde v‰ak o systém fiízení
skladov˘ch zásob, ale o jejich pouhou evi-
denci. Pfiínosy jsou tedy nesrovnatelnû men‰í. 

DÛleÏitá je také úzká provázanost ERP se sys-
témy odbûratelÛ, umoÏÀující lep‰í predikci 
a fiízení poptávky, v˘roby, zásob a cash flow.
To jim pfiiná‰í efektivnûj‰í fiízení obchodní sítû,
optimalizaci ãinnosti poboãek v oblasti
cenotvorby, struktury sortimentu a v˘‰e
zásob. V souãasné ekonomicky nestabilní
dobû je naprosto klíãová pruÏnost a schop-
nost rychlé reakce a expanze. Takto upravené
ERP systémy pak poskytují zákazníkÛm
hmatatelnou podporu.

MÛÏete uvést nûjaké zásady, aby imple-
mentace byla co nejménû „bolestivá“?

Implementace ERP systému je zpravidla
jedineãn˘m projektem s vysokou mírou sloÏi-
tosti, proto je tfieba peãlivû respektovat
v‰echny zásady projektového fiízení s aktivní
úãastí managementu zákazníka na ãinnostech
fiídícího a realizaãního v˘boru. V pfiípadû, Ïe
ve fázi anal˘zy a návrhu systému nedochází
ze strany dodavatele k pochopení strategick˘ch
procesÛ a nedochází ani k naplÀování procesÛ
zpûtné vazby, zuÏování kuÏelu nejistoty, 
pak by to mûlo b˘t bráno jako varování, 
Ïe nelze oãekávat ani správné provedení 

z toho plynoucích úprav systému na míru
zadání.

Jak poté zavedení ERP a po jaké dobû vy-
hodnocovat? Patfií zpûtná vazba do servisu
dodavatelské spoleãnosti?

Dobfie víme, Ïe prvním pilífiem na‰eho fie‰ení
jsou na‰i nároãní klienti, ktefií mají svÛj byznys
a nepotfiebují nám sdûlovat své problémy.
Nepotfiebují ani rozumût sloÏitosti IT svûta.

Zpûtná vazba není bûÏn˘m závazkem, ale dnes
dÛslednû praktikujeme zásady projektového
fiízení. Jsou souãástí kaÏdého realizovaného
projektu, vyhodnocením jeho logické rámcové
matice. Pak mûfiíme a vyhodnocujeme spoko-
jenost v‰ech zákazníkÛ v provozu. Dodavatel,
kter˘ tak neãiní, ubliÏuje sám sobû. 

Dûkujeme za rozhovor.

Kamila Ondráãková

Tématu oãekávání zákazníkÛ a dodavatelsk˘ch firem nebo fiízení rizik u projektÛ informaãních technologií se vûnoval
rozhovor magazínu Finanãní management s Daliborem Damborsk˘m, jednatelem CCV Informaãní systémy. 

SPOLEâENSKÉ
OHLÉDNUTÍ

PROSPÍVÁNÍ FIREM JE SPJATO S PERFEKTNÍ ZNALOSTÍ PODNIKOV¯CH PROCESÒ
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PROPOJTE E-FAKTURU SPRÁVNù 
S VA·ÍM ERP SYSTÉMEM
Lednová novela zákona o DPH zrovno-
právnila papírovou a elektronickou fakturu 
a harmonizovala tak tuzemskou a evropskou
legislativu. Tím otevfiela cestu dal‰ímu
rozvoji elektronické fakturace a úsporám,
které se v rámci Evropské unie odhadují na
240 miliard EUR v prÛbûhu pfií‰tích ‰esti let pfii
jejím plnohodnotném zavedení. V rámci âR se
pak v souvislosti s pomalej‰ím nábûhem
hovofií o úsporách zhruba 0,5 mld. Kã 
v leto‰ním roce a aÏ 23 mld. Kã v roce 2018.

âísla, která se na první pohled zdají aÏ ne-
uvûfiitelnû vysoká, mají pfiitom svÛj reáln˘ základ.
Nespoãívají totiÏ jenom na po‰tovném, ale ze-
jména na benefitech pfii plné automatizaci
celého procesu od vystavení faktury doda-
vatelem aÏ po zpracování faktury ze strany
odbûratele. Tedy sníÏení ãasové nároãnosti, 
zkvalitnûní penûÏních tokÛ, odstranûní chybo-
vosti i omezení potfieby lidsk˘ch zdrojÛ. Jenom
hrubé náklady se v této souvislosti odhadují na
více neÏ dvacet pût korun na jednu fakturu.

Je v této souvislosti zfiejmé, Ïe elektronickou
fakturou se zde nemyslí, v lokálních podmín-
kách bohuÏel zaÏité, zasílání PDF souboru
emailem, ale posílání strukturovan˘ch dat,
umoÏÀujících dal‰í strojové zpracování. 
V ideálním pfiípadû pak mohou stejnû navazo-
vat i dal‰í elektronické dokumenty, jako jsou
objednávky, dodací listy, pfiíjemky apod. Elektro-
nická fakturace a optimálnû i elektronická
v˘mûna dat t˘kajících se návazn˘ch obchodních
procesÛ (EDI) se stane uÏiteãn˘m pomocníkem
aÏ za pfiedpokladu, Ïe je zároveÀ plnohodnotnû im-
plementována do podnikového informaãního
systému (ERP). 

Mezi informatiky tak pochopitelnû nyní
vyvstává otázka, jak˘m zpÛsobem EDI a ERP
co nejefektivnûji propojit. To podle reáln˘ch
zku‰eností ze spolupráce s desítkami ERP do-
davatelÛ pfiitom nemusí pfiedstavovat Ïádn˘
sloÏit˘ ani nákladn˘ projekt. Vût‰í ãást tuzem-
sk˘ch ERP s touto moÏností poãítá a prostfied-
nictvím unifikovan˘ch konektorÛ ãi speciálních
aplikací umí data z/do systému dostat. Bylo by
pûkné, kdyby rozhraní pro pfiíjem a odesílání
zpráv zaãalo b˘t bráno jako standardní souãást

ERP systému. K samotnému zasílání elektronic-
kého dokladu mezi obchodními partnery pak
lze vyuÏít sluÏeb nûkterého z poskytovatelÛ EDI
sluÏeb, ktefií se postarají nejen o konverzi 
formátÛ pro automatizované naãtení do sys-
témÛ protistran a spolehlivé doruãení, ale téÏ
legislativní a oborov˘ soulad ãi dÛvûryhodnou
archivaci.

David Reichel
fieditel divize eBusiness 

NEJLEP·Í PRO ZAJI·TùNÍ VLASTNOSTÍ 
ELEKTRONICK¯CH FAKTUR JE EDI

Od leto‰ního roku jsou státy Evropské unie
legislativnû harmonizovány v souladu s pravidly,
které byly urãeny evropskou direktivou
2010/45/EU z 13. 7. 2010. Kromû principu
rovného zacházení s papírov˘m a elektronic-
k˘m dokumentem pfiiná‰í také povinnost 
zachování vlastností kaÏdé papírové ãi elektro-
nické faktury a nové principy, zejména tzv. 
auditní stopu. 

Rostoucí nároky partnerÛ 
a legislativa jsou stále Ïiv˘m
problémem

Podle autorÛ prÛzkumu GXS ukazují v˘sledky
na rostoucí sloÏitost nárokÛ celého obchod-
ního a legislativního prostfiedí na elektronickou
fakturaci. Nároãnost jejich sledování a do-
drÏování vede k tomu, Ïe pro mnoho organi-
zací je obtíÏné poznat, jak a kde s elektronizací
obchodních procesÛ vÛbec zaãít. 

Firmy tak hledají sluÏby specializovan˘ch
poskytovatelÛ elektronické fakturace, a nej-
úspû‰nûj‰í z nich sází jednoznaãnû na jistotu
globálních standardÛ. Jak vypl˘vá z v˘sledkÛ
prÛzkumu, respondenti se z tohoto dÛvodu
stále více obrací k jedné z nejvíce etablovan˘ch
variant, desítky let globálnû roz‰ífiené a uzná-
vané moÏnosti elektronické v˘mûny dat, stan-
dardnímu EDI (UN/EDIFACT).

Pfiekvapivé je, Ïe prÛzkum zjistil, Ïe potenciální
úspory nákladÛ spojené s elektronickou faktu-
rací byly povaÏovány za nejménû dÛleÏit˘
dÛvod, proã firmy uvaÏovaly o pfiijetí elektro-
nické fakturace do sv˘ch procesÛ, jen 10 %
osloven˘ch firem si vybralo úspory nákladÛ
jako hlavní dÛvod pro zavedení elektronické
fakturace.

Petr Ondrá‰ek

Popsat stav elektronické fakturace v souãasném prostfiedí obchodu v Evropû si vzal za cíl prÛzkum americké spoleãnosti
GXS. Respondenti byli poÏádáni zodpovûdût základní otázky t˘kající se jejich elektronické fakturace a postupÛ, jaké 
v souãasnosti pouÏívají. PrÛzkum byl rozdûlen na 200 stfiedních a velk˘ch spoleãností v celé Evropû. 

âESKO SE P¤IPRAVUJE 
NA MANDATORNÍ ELEKTRONICKOU
FAKTURACI DO STÁTU

Podle informací portálu EdiZone.cz byla 
v ãervnu neformálnû zfiízena skupina pra-
covníkÛ ministerstva vnitra, ministerstva
financí a ministerstva pro místní rozvoj 
s cílem diskutovat o vytvofiení podmínek
pro zavedení mandatorní e-fakturace do
státu a pfiíprav implementace nové legisla-
tivy. Na fiíjnovém zasedání Národního fóra
âR pro elektronickou fakturaci, které je
zfiízeno pfii Hospodáfiské komofie âR, pak 
o tom informoval zástupce Ministerstva 
financí âR Robert Piffl a Jifií Svoboda 
za Ministerstvo pro místní rozvoj âR. 

Následnû byla projednávána rizika s tím
spojená, napfiíklad neÏádoucí omezení na
konkrétní formáty nebo v˘hradní komu-
nikaãní kanály. Zástupci oborov˘ch orga-
nizací, které zastupují podnikatelskou
sféru, proto navrhli více se podílet na této
pfiípravû z pohledu souãasné praxe.
Národní fórum vyjádfiilo podporu zámûru
MF âR zpracovat návrh usnesení vlády 
k zavedení povinné e-fakturace vybran˘m
vefiejn˘m zadavatelÛm a stanovení 
povinného obsahu e-faktury pfii zachování
nezávislosti na formátech a pfienosov˘ch
cestách.

Iniciativa ze strany 
Evropské komise

Snaha navazuje na podnûty z Evropského
mnohostranného fóra pro e-fakturaci, které
funguje jako poradní orgán pfii Evropské
komisi s cílem dosáhnout zámûrÛ strate-
gie Evropa 2020 v oblasti digitální agendy.
Jak zaznûlo na jarním zasedání evropského
fóra v Bruselu, za klíãov˘ faktor hromad-
ného pfiijetí a pouÏívání e-fakturace je pro
úãastníky mnohonárodního fóra právû

VyuÏití SSCC kódÛ pro oznaãení palet v kombinaci s elektronick˘m dodacím listem 
(DESADV) v EDI komunikaci pfiedstavili zástupci spoleãnosti Makro Cash & Carry 
(na snímku prezentuje Barbora Cikánková), Henkel a CCV Informaãní systémy 
na praÏském logistickém kongresu Eastlog nebo na bratislavském fóru Slovlog. 

CO JE TO AUDITNÍ
STOPA?
Auditní stopa (z evropské smûrnice
doslova "audit trail") znamená spolehlivou
vazbu, která jednoznaãnû zdokumentuje
tok zdanitelného plnûní od zahájení, zdro-
jového dokumentu aÏ po ukonãení. Jde 
o propojení rÛzn˘ch dokumentÛ v rámci
celého Ïivotního cyklu plnûní. Auditní
stopa je spolehlivá tehdy, pokud  propo-
jení mezi podklady a zpracovan˘m
plnûním je snadno sledovatelné. To zna-
mená, pokud auditní stopa obsahuje
dostateãnû podrobné informace k propo-
jení souvisejících dokumentÛ, pak je
spolehlivá vazba.                               

opakovanû zmiÀovaná mandatorní fakturace
orgánÛm vefiejné moci v pfiípadû vefiejn˘ch
zakázek. Tuto iniciativu pfiedstavila pfied
rokem zástupkynû Evropského parlamentu,
poslankynû Silvia Adriana Ţicău, a byla
diskutována na dvou zasedáních evropského
fóra jako reálná, s moÏnou perspektivou do
roku 2016 tak, aby platila plo‰nû na celém
území EU. 

Hlasy pro pokraãování 
stávající ovûfiené praxe

Souãasnû vznikla druhá verze dokumentu
„Recommendation on Interoperability for
Electronic Invoicing“ zaloÏená na harmonizaci
sémantiky spoleãného datového modelu. Na
ãervnovém zasedání jej projednalo také
Národní fórum âR a pfiijalo usnesení, 
Ïe návrh doporuãení lze podpofiit s pfiipo-
mínkami zejména v tom, Ïe by nemûlo
docházet k omezení stávajících formátÛ,
které jsou roz‰ífiené a funkãní (globální stan-
dard EDI) a mûla by b˘t zachována flexibilita.
Jde tedy spí‰e o to sjednotit pouze strukturu.
Aby bylo moÏné jít cestou harmonizované
evropské normy, je tfieba abstrahovat od 
formátÛ. 

Pfiítomní zmiÀovali obavu, Ïe budoucí 
evropská norma pouze popisuje uÏ jednou
popsané, jde o datové prvky, které uÏ pouÏí-
vají. Datová struktura se soustfiedí na tfii ãásti
datového modelu – takzvanou „core“ ãást
(mandatorní), dále „country“ specifika a také
sektorová specifika. PfieváÏil ale názor, Ïe
nemá smysl, aby ãeské hlasy v Evropském
mnohostranném fóru pro elektronickou fak-
turaci vznik harmonizované normy blokovaly.

Petr Ondrá‰ek

EDI a elektronické znaãky 
povaÏovány za nejlep‰í 
zpÛsoby pro zaji‰tûní pÛvodu
a nemûnnosti e-faktury

Právû tímto smûrem byl orientován také
prÛzkum GXS, kter˘ ukázal, Ïe evropské firmy
v˘raznû preferují EDI komunikaci. Nej-
populárnûj‰í a nejlépe vyhovující postup pro
dosaÏení autenticity a integrity elektronick˘ch
faktur je podle názoru 77 % respondentÛ
právû Electronic Data Interchange prostfied-
nictvím sítû B2B (VAN).

Zaruãen˘ elektronick˘ podpis byl také jedním
z nejoblíbenûj‰ích zpÛsobÛ, jak tyto vlastnosti
zajistit. âasto se souãasnû pfiekr˘vala tato
metoda s vyuÏitím EDI. Na dodrÏování pravidel
pouÏívání elektronick˘ch znaãek sází na 57 %
firem. Je pfiíznaãné, Ïe témûfi 21 % osloven˘ch
zástupcÛ firem se mylnû domnívalo, Ïe pouh˘
e-mail je schopen splnit zákonné normy pro
zaji‰tûní pravosti a integrity elektronick˘ch
faktur. 

Obdobn˘ rozsáhl˘ prÛzkum realizovala spoleã-
nost CCV Informaãní systémy v prosinci 2012,
kdy se potvrdilo, Ïe v ãeském prostfiedí je situace
s pouÏíváním elektronického podpisu znatelnû
hor‰í. Pouze 41 % firem vystavujících elektronické
faktury je opatfiuje elektronick˘m podpisem.

Národní mnohostranné fórum âR pro elektronickou fakturaci na svém
ãervnovém zasedání usnesením iniciovalo jednání se zástupci 
ministerstva vnitra na ‰ir‰í zapojení do mezirezortních prací na pfiípravû
mandatorní elektronické fakturace orgánÛm vefiejné moci.
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