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KARAT je komplexní podnikový informační systém určený pro řízení středních a velkých výrobních a obchod-
ních společností a rovněž organizací podnikajících v sektoru služeb. Progresivní technologie, modularita, 
uživatelská fl exibilita a v neposlední řadě škálovatelnost – to jsou vlastnosti, díky kterým je KARAT skutečně 
komplexním informačním systémem. Jeho hlavní předností je lehká přizpůsobivost potřebám podniku, čímž 
jsou minimalizovány případné vícenáklady při jeho implementaci. 

Díky několika významným instalacím v oboru výroby a distribuce nápojů pokrývá systém KARAT veškerá 

specifi ka tohoto oboru, která byla spolu se zkušenostmi implementačních týmů shrnuta do specializované 
verze Drinks Edition.

Dlouhodobé zkušenosti s vývojem informačních systémů a řada úspěšně realizovaných projektů jsou zárukou 
kvality a spolehlivosti. Informační systém KARAT se stává mimořádně užitečným tam, kde hledáte vysoké za-
bezpečení všech vložených a zpracovaných dat, optimalizaci a zrychlení logistických procesů, podporu řízení 
a manažerského rozhodování. Povede vás k efektivnímu využívání vašich zdrojů. Informační systém KARAT 
zajistí dlouhodobé zhodnocení a rychlou návratnost vaší investice. 

Samozřejmostí je, že informační systém je rozvíjen v souladu s platnou účetní a daňovou legislativou a českými 
a slovenskými právními předpisy. Soulad a respektování těchto norem je potvrzován pravidelným auditem. 

Představujeme Vám informační systém KARAT

Drinks Edition



Dvacet způsobů 
jak zlepšit chod Vaší společnosti
Podívejte se na cesty, které Vám poskytnou lepší přehled 

o stavu vašeho podnikání.



1.  Automatizovaná práce 
s obalovým hospodářstvím

rých lze lehce nastavovat ceny i účtování 
o pohybech obalů

• standardní sada sestav a výstupů pro sle-
dování obalových sald s partnery, součástí 
jsou i tzv. vrácenky obalů na úrovni doda-
cích listů a vydaných faktur

• nástroj pro navedení počátečních stavů 
k určitému datu, navedení obalových sald 
při náběhu systému lze řešit importem dat

• automatické sledování obalového salda 
(s jednotlivými odběrateli a dodavateli) na 
základě pohybů jednotlivých obalových 
skladových položek

• optimalizace pohybů obalů na základě sledo-
vání obalového salda dle skladů (partner ode-
bírá obaly na centrále, vrací na pobočkách)

• sledování obal. salda v několika měnách
• podpora práce s režimy obalů („Zálohově“, 

„Evidenčně“ a „Nákup/Prodej“), v rámci kte-

2.  Efektivní řešení komunikace 
s obchodními řetězci

• systém nabízí veškeré standardy elektro-
nické komunikace (nejčastěji využíván for-
mát EDI) s obchodními řetězci

• řešení potřebné agendy (objednávky, faktury 
vydané, dodací listy atd.) v případě EDI ko-
munikace

• objednávání produktů pomocí objednávko-
vých portálů na úrovní webových aplikací, 
výsledkem je automatická objednávka pře-
nesená od velkoskladu přímo do systému

• na úrovni objednávkových portálů může 
partner sledovat stavy objednávek, rezer-
vací apod.

Drinks Edition
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3.  Propracovaná cenotvorba 
a podnikové systémy

• ovlivnění ceny řadou slev (sleva absolutní, 
procentuelní, Skonto, položková, dokladová)

• nastavení slevy na úrovni partnerů, ceníků 
či přímo na koncových dokladech (závisí na 
nastavení systému)

• zpracování libovolného ceníku (ceník 
maticový, ceník zohledňující srážkový sys-
tém apod.) na úrovni zakázkových řešení

• cenotvorba nabízí řadu variant, jak dojít 
k prodejní ceně (v závislosti na dalších pa-
rametrech)

• podpora ceníků odběratelských i dodava-
telských (dále ceníky běžné, partnerské, 
akční)

• mechanismy vyhodnocující výhodné (nej-
nižší) ceny v porovnání s cenami partnerů

4.  Možnost evidence smluvních dokumentů
jednotlivých partnerů

• evidence smluvních dokumentů partnerů 
v elektronické podobě

• vyhodnocení důležitých parametrů smlou-
vy (splatnosti, ceníky, dodací podmínky 

apod.) dle aktuální smlouvy nebo jejího 
dodatku při pořízení dokladů (dodací listy, 
fakturace apod.)
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5.  Optimalizace procesu vychystávání 
a rezervace skladových zásob

• nástroje na generování objednávek vyda-
ných na doplnění skladu (do nastaveného 
maxima) v případě nedostatku zásob

• mnohem jednodušší vychystávání objedná-
vek při vhodném nastavení procesů

• několik stupňů rezervací v případě skla-
dových zásob („měkká“ či „tvrdá“ blokace, 
ruční nebo automatická rezervace)

• sledování skladové disponibility na úrovni 
skladových karet, následné zohlednění vy-
daných objednávek a výrobních příkazů

• automatické vykrytí objednávky skladovou 
zásobou (po zaevidování došlé objednávky)

6.  Sledování bonusových 
systémů odběratelů

• sledování bonusového salda, které je čer-
páno odběrem bonusových položek (zboží)

• evidence libovolných bonusů (celoroční, 
kvartální, měsíční, obratové atd.)

• zapracování speciálních požadavků v za-
kázkovém řešení

• praktické zkušenosti z oblasti bonusů (bo-
nusy, které poskytujete vy, či bonusy posky-
tované vám)

• sledování výše bonusu s možností genero-
vání bonusových faktur či dobropisů



7.  Propracované možnosti manažerských 
výstupů a vyhodnocení

8.  Příjemné řešení práce s pobočkami 
včetně poboček v zahraničí

• vyhodnocení odběratelů nejen podle ode-
braných produktů, ale i podle platební mo-
rálky a jiných kritérií je typickým příkladem

• vyhodnocení na úrovni manažerského cho-
vání (sestavení libovolného manažerského 
výkazu s rozpady na analytické rozměry) je 
„třešničkou na dortu“

návky, dodací listy, fakturace apod.) ušetří 
administrativu spojenou s vedením propo-
jených společností

• konsolidace spřízněných společností na 
úrovni účetnictví

• široké možnosti v oblasti manažerských 
statistik a vyhodnocování (položkové vý-
běry, pohledy, sestavy, kontingenční tabul-
ky a grafy)

• vyhodnocování je postaveno nad celou data-
bází, lze v rámci jednoho požadavku kombi-
novat data z různých evidencí systému

• on-line centralizace dat z různých pobo-
ček pomocí vzdálených přístupů

• speciální řešení pro dceřiné společnosti 
(i v zahraničí)

• přímé propojení společností na úrovni 
synchronizace potřebných dokladů (objed-



9.  Efektivní a jednoduché řešení 
problematiky dopravy

• napojení systému závozů na řadu systémů 
třetích stran v případě vyhodnocování tras 
pomocí mapových podkladů a GPS modulů

• informační systém KARAT je využíván i u spo-
lečností, které se zabývají výhradně přepra-
vou

• evidence pro tvorbu trasy (závozu)
• vyhodnocování výtěžnosti a využití vozidla na 

úrovni závozu
• tisk „Nakládkových listů“ a itineráře závozu 

v evidencích dopravy
• číselník vozidel a řidičů, evidence technických 

kontrol či evidence čerpání pohonných hmot

10.  Efektivní automatizace procesů 
přefakturace

• značné automatizování problematiky pře-
fakturace mezi velkosklady a obchodními 
řetězci

• celý proces přefakturace lze optimalizovat 
na co nejmenší počet kroků, i když v sys-
tému vzniká celá řada dokladů (faktura, 
dobropis, vratka atd.)

• výsledkem je sada provázaných genero-
vaných dokladů s možností elektronického 
odeslání vašim partnerům

• procesy předfakturace bývají (vzhledem ke 
své jedinečnosti) realizovány jako zakázko-
vá řešení jednotlivých instalací
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11.  Detailní sledování výrobních šarží 
včetně zpětné dosledovatelnosti

12.  Optimalizace práce se skladovými zásobami 
pomocí on-line terminálů

• usnadnění práce ve skladech pomocí 
přenosných on-line terminálů se čtečka-
mi čárových kódů

• on-line přehled o stavu zásob na skladu

• řešení expedice homogenních i nehomo-
genních palet, nakládky vozidel a inven-
tury pomocí terminálů

• řízení priority vychystání jednotlivých do-
dávek

• sledování šarží od procesu výroby až po ex-
pedici

• dohledání souvisejících výrobků z výrobní 
dávky a historie dané dávky v libovolném 
okamžiku (pomocí identifi kace šarže na 
koncovém výrobku)

• dosledovatelnost v procesu výroby (sledo-
vání šarže surovin na vstupu)

• propojení se šaržemi na vstupu umožňuje 
dohledání rizikové výrobní šarže, způsobe-
né vadnými surovinami na straně expedice

• podpora práce se šaržemi pomocí čárových 
kódů

• evidence paletových štítků pro rychlejší identi-
fi kaci
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13.  Efektivní sledování vlastních zařízení 
u smluvních partnerů

14.  Podpora systému vratek 
a reklamačních řízení

• výrazně snazší sledování pohybu vlastních 
zařízení (která zapůjčujete či pronajímáte 
vašim partnerům)

• evidence podporující saldokonto těchto po-
ložek s jednotlivými partnery

• na partnerovi jsou k dispozici pohledy zobra-
zující, které položky a v jakém množství byly 
partnerovi vydány a kolik jich partner vrátil

• dořešení salda těchto položek do nulového 
stavu (při ukončení spolupráce s daným 
partnerem) obsahuje záležitosti předáva-
cích protokolů na poskytnutá zařízení

• jiný přístup k položkám z hlediska dlouho-
dobého či krátkodobého pronájmu

• řada řešení v oblasti reklamačních řízení
• při jednoduchých řešeních bývá využita 

evidence reklamačních zakázek
• v případě složitějších reklamačních proce-

sů systém disponuje modulem Reklamace

• podpora reklamačních skladů, odběratel-
ských a dodavatelských reklamací, záleži-
tosti tisku reklamačních protokolů apod.



15.  Podpora více způsobů úhrad 
(faktoring, kompenzace, avíza)

• standardně je nabízena možnost vzájem-
ných zápočtů pohledávek a závazků

• řešení různých smluvních podmínek pro 
určení doby splatnosti (na úrovni nastavení 
partnerů)

• tvorba splátkového kalendáře

• napojení na pokladní systémy třetích stran 
(je plně automatizované, včetně převádění 
dat)

• komplexní řešení, která mohou obsahovat 
hardwarové vybavení podnikových prodejen 
(čtečky, tiskárny, zobrazovací zařízení, po-
kladní šuplík, fi skální modul, atd.)

• nastavení různých způsobů hrazení pohle-
dávek a závazků (standardně je implemen-
tována podpora úhrad pomocí faktoringo-
vých společností tzv. faktoring)

• uskutečnění plateb souhrnným Avízem 
o hromadné platbě 

• zpracování podnikových prodejen několi-
ka způsoby

• vlastní řešení realizované s využitím mo-
dulu Paragonová pokladna (maloobchodní 
prodej, naskladňování vlastních podniko-
vých prodejen, inventarizace apod.)

16.  Komplexní řešení 
pro podnikové prodejny



17.  Efektivní inventarizace pomocí 
on-line terminálů

• řešení namátkových kontrol stavu sklado-
vých zásob (na částečně rozebraných pale-
tách)

• automatické generování rozdílových dokladů 
(přebytky a manka) při uzavření inventury

• několik kalkulačních modelů rozpočítání 
s možností ruční korekce (v oblasti automati-
zace)

• rozpočítání souvisejících nákladů lze prová-
dět i zpětně (kdy se skladová cena propadá 
na úroveň ocenění již realizovaných sklado-
vých výdejů)

• efektivní inventarizace pomocí on-line čteček 
čárových kódů

• inventarizace po jednotlivých šaržích i hro-
madně

• inventarizace může být prováděna více pra-
covníky současně

• inventarizace pomocí on-line terminálů za-
mezuje inventurním duplicitám

• přesné zatížení skladových položek souvise-
jícím nákladem (řešení problematiky souvi-
sejících nákladů na příjmu)

• libovolná povaha souvisejícího nákladu (do-
prava, clo, balné atd.)

• rozpočítání do skladové ceny položek, do 
souvisejících nákladů, na sumární kartu SN

18.  Zpětné rozpočítání souvisejících 
nákladů do skladových cen
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19.  Automatizované řešení 
spotřební daně (SD)

• účtování o spotřební dani, včetně rekapi-
tulací na daňových dokladech či dodacích 
listech

• podpora řady kontrolních mechanismů (se-
stav a pohledů), kterými lze provádět kont-
roly správnosti evidence spotřební daně ve 
vztahu k celnímu úřadu

• kalkulace skutečných výrobních cen (i zpět-
ně) včetně započtení režijních nákladů

• napojení systému na specializované řeše-
ní výroby v případě specifi ckých výrob

• automatická evidence výdeje surovin do 
výroby a příjmů hotových výrobků na sklad

• kompletní sazebník skupin a sazeb spo-
třební daně (dle platné legislativy), v oblasti 
nápojářství je využíváno nastavení spotřeb-
ní daně dle stupňovitostvi piva či obsahu 
alkoholu (víno, lihoviny)

• vytváření komplexních podkladů pro přizná-
ní spotřební daně

• jednoduchý a efektivní nástroj na řízení 
výroby v oblasti nápojářství založený na 
evidenci receptur

• sledování různých variant výrobků
• automatické odvádění hotových výrobků 

na sklad za pomoci čárových kódů

20.  Komplexní řešení výroby 
či napojení na produkt třetí strany





HANÁCKÁ KYSELKA, s. r. o.

Výroba a distribuce minerálních vod, největší 
výrobce ochucených minerálních vod v ČR

Sídlo společnosti: Horní Moštěnice

www.hanackakyselka.cz

Reference
z oblasti výroby nápojů
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LINEA NIVNICE, a. s.

Přední český výrobce ovocných šťáv, nektarů 
a nápojů, ovocných přesnídávek

Sídlo společnosti: Nivnice

www.lineanivnice.cz

Rodinný pivovar Bernard, a. s. 

Rodinný pivovar v Humpolci, proslulý výrobou 
tradičního piva značky Bernard

Sídlo společnosti: Humpolec

www.bernard.cz

Fruko-Schulz s. r. o.

Výroba lihovin a nealko nápojů, zpracování 
ovoce a zeleniny

Sídlo společnosti: Jindřichův Hradec

www.fruko.cz



Případová studie  
Úspěšné řešení v nápojovém průmyslu 

Rodinný pivovar v Humpolci proslul výrobou tra-
dičního piva značky Bernard. Nejstarší doložená 
zmínka o humpoleckém měšťanském pivovarství 
pochází z roku 1597. Dne 26. října 1991 byl pivovar 
v Humpolci vydražen a následně prošel celkovou 
rekonstrukcí. Od roku 2000 působí jako akciová 
společnost a v červenci 2001 navýšil základní jmě-
ní vstupem strategického partnera Duvel Moorgat 
z Belgického království. 

Pivovar nepoužívá pasterizaci a dostatečné 
trvanlivosti piva dosahuje pomocí mikrobiologické 
fi ltrace a nabízí tak skutečně přírodní a živý pro-
dukt. V současné době vaří sedm druhů nepaste-
rizovaného piva, za něž obdržel desítky ocenění. 
Mezi nejvýznamnější patří zisk pěti Zlatých pohárů 
PIVEXu, v nejprestižnější degustační soutěži 
v České republice.
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Hned na počátku výběrového řízení vypsaného 
na dodávku nového informačního systému defi -
noval management pivovaru své základní poža-
davky. Jednalo se o zabezpečení kompletního 
přechodu z programového vybavení na bázi DOS 
k aplikačnímu softwaru postavenému na platfor-
mě Windows a plnohodnotné relační databázové 
platformě. Tato inovace programového vybavení 
měla za úkol zlepšit přístupnost dat, bezpečnost 
a škálovatelnost, a to ve všech výhledově použí-
vaných aplikacích, které doposud pokrývaly dva 
hlavní podnikové procesy. Jedním z nich byla 
ekonomika a fi nance, druhým pak odbyt a skla-
dové hospodářství.

Implementační projekt měl dále zajistit dostateč-
nou technickou úroveň používaných aplikací, která 
bez problému snese srovnání s konkurencí. 

Management požadoval: 
•  zajištění bezpečnosti (z hlediska chráněného 

přístupu a ochrany informací)
•  promptní získávání přesnějších informací 

(o aktuálních stavech ve skladovém hospo-
dářství, fakturačním procesu a saldokontu)

•  nasazení moderních nástrojů určených 
k přesnější analýze trhu (důležité trendy pro-
deje, nákladovost)

•  možnost analýzy úzkých míst (ve všech agen-
dách podniku včetně optimalizace)

•  zlepšení řízení ekonomických procesů (za-
bezpečení rychlejšího a přesnějšího cash-
flow a specifických ekonomických agend 
z oblasti nápojového průmyslu, jako je výpo-
čet spotřební daně, sledování obalového sal-
da, sledování reklamací apod.)

•  zavedení podpory manažerského rozhodová-
ní (seznámení se s novými technikami řízení 
podniku podporovanými kvalitními výstupy 
a statistikami)

Co očekával management 
od nového informačního systému 
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Projekt implementace byl zahájen v létě 2003 
předimplementační analýzou. Ta pomohla de-
fi novat způsob i průběh nasazení jednotlivých 
částí systému a také přesně popsala nové funkce 
a oblasti. Ty byly předmětem uživatelských úprav, 
a zároveň plně integrální součástí celého navrh-
nutého řešení. Během analytické části projektu 
se museli zástupci obou stran začít vypořádá-
vat s problémy, které přináší rozdílné informace 
a znalosti. 

Kritickým místem implementace bylo mj. obtížné 
defi nování požadovaných funkcí a jejich začlenění 
do komplexního celku. Výrazný skok v generačním 
přechodu od starého systému na bázi DOS k mo-
derní ERP aplikaci předpokládal výraznou změnu 
v náhledu na fungování podnikových procesů.

V prosinci 2003 byl zahájen testovací provoz. Po 
měsíci bylo testování převedeno do rutinního pro-
vozu a dílo bylo protokolárně předáno k 1. lednu 
2004. Během ledna byl ještě rutinní provoz čás-
tečně podporován dodavatelem, a to s několika-
denním asistováním konzultantů přímo na místě. 
Následoval kritický bod projektu, s nímž nebylo 
možné dopředu počítat, neboť šlo o tehdy obecný 
problém české podnikatelské sféry. Značné kom-
plikace vyplývající z příchodu legislativních novel 
(zejména Zákona o DPH) platných k 1. 5. 2004 
a schválených až „na poslední chvíli“ si vyžádaly 
další podporu dodavatele přímo u zákazníka. Jed-
nou z klíčových novinek legislativních změn, která 
si vyžádala rychlé zapracování do systému, bylo 
doplnění funkcí „Samofakturace vrácených obalů“ 
a „Automatické generování přijatých faktur“. 

Jak probíhala implementace

Společnost sídlí v Humpolci, kde má své vedení, 
ekonomické zázemí, výrobu a vlastní sklady. Zde 
je také provozován centrální databázový server 
a instalovány aplikace informačního systému 
KARAT včetně provedných zakázkových úprav. 
Pivovaru Bernard náleží ale také dceřiná spo-
lečnost – Sladovna Bernard na jižní Moravě. Na-
sazením jednoho ERP systému tak byly pokryty 
dvě společnosti, celý pivovar a částečně Sladov-
na. Funkční podstata řešení se tedy týká v drtivé 
většině mateřské společnosti v Humpolci. 

Rodinný pivovar Bernard používá v rámci infor-
mačního systému KARAT tyto moduly: 
•  Ekonomika (účetnictví, opakované účetní 

operace, evidenci a přiznání DPH, účetní vý-
kazy, plán, saldokonto, faktury přijaté, příkazy 

Pokrytí podnikových procesů 
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k úhradě, platební avíza, kompenzace, banku, 
pokladnu a majetek)

•  Mzdy a Personalistika
•  Skladové hospodářství (skladové jádro a in-

ventury)
•  Nákup a prodej (odbyt, objednávky, poptávky 

a nabídky, ceníky, fakturace, paragonová po-
kladna)

•  Systém (organizace, správce, defi nice rozhra-
ní, exporty a importy, EDI komunikace, souhrn-
né hlášení, statistika Intrastat)

• Manažerské výstupy a vyhodnocování. 

Jmenované moduly využívá více jak 35 současně 
pracujících uživatelů, kteří mohou nezávisle na 
sobě vstupovat do systému.

Specifi ka nápojového průmyslu 

Kromě pokrytí podnikových procesů moduly in-
formačního systému bylo třeba vypořádat se rov-
něž se specifi ky odrážejícími potřeby nápojového 
průmyslu, resp. výroby a distribuce piva. Jsou to 
zejména: 

Reklamace – „reklamační sklad“ řeší automatic-
ká sada funkcí, vratka zboží (mínus dodací list), 
generovaný dobropis a úhrada, případně fi nanční 
zápočet, evidence a výdej množství, čerpání bo-
nusů formou odebíraného reklamního materiálu, 
statistiky atd.). 

Specifi cké evidence – evidence všech typů 
smluv (obchodní smlouvy týkající se např. zajištění 
vybavení odběrného místa, půjček reklamního 

materiálu, prvotního vybavení, investic atd.), evi-
dence a vyhodnocení dealerů (návštěvy, jejich 
frekvence, úspěšnost, výstupy atd.), personální 
informace (např. narozeniny), evidence prvotního 
vybavení (výrobní číslo, přesuny, podklady pro 
kontrolu, reklama atd.), automatické sledování 
fi nančních bonusů partnerů na základě defi nova-
ných kriterií (odebrané množství, čerpání bonusů 
formou odebíraného reklamního materiálu, statis-
tiky atd.). 

Cenová politika – včetně výpočtu fi nální ceny 
zboží se zakomponováním slev (např. vzdálenost 
nebo doprava) a akčních cen. Ceny jsou primár-
ně rozděleny na velkosklady, supermarkety, pro-
vozovny, restaurace a partnery. 
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Organizované akce – jedná se o kulturní či spor-
tovní akce, festivaly či zahradní akce – jsou sle-
dovány zakázkově s potvrzováním kroků, prodej je 
organizován přes partnerský ceník, uplatňuje se 
sledování celkové spotřeby piva, sledování zapůj-
čení a vrácení reklamního materiálu, vyhodnocení 
akce atd. 

Skladové hospodářství reklamního materiálu – 
slouží ke sledování podle výrobních čísel, rozlišení 
na nové a použité, blokace z důvodu konkrétní or-
ganizované akce. V informačním systému KARAT 
k tomu postačí nastavení standardních funkcí. 

Obalové saldo – a to ve všech běžných režimech 
(nákup/prodej, evidence, zálohy), z hlediska množ-
ství i fi nancí včetně souhrnného tisku i volitelného 

Přínosy lze rozdělit na technologické, funkční a ma-
nažerské. Mezi technologickými přínosy dominuje 
přechod na databázovou architekturu klient/server. 
Novým důležitým prvkem je jednotná datová zá-
kladna a online dostupná data, což jsou nutné pod-
mínky pro vytváření kvalitních, reálnou skutečnost 
odrážejících, statistik. K technologickým přínosům 
lze zařadit také vysokou úroveň přístupnosti poříze-
ných dat a řádově kvalitativnější odezvu databáze 
pro vyhodnocovací nástroje. Dalším přínosem je 
přechod na platformu MS Windows ve všech po-
užívaných aplikacích, která umožňuje uživatelům 
intuitivnější zpracování veškerých agend a možnost 
spolupráce s ostatními programovými celky, k nimž 
patří např. MS Offi ce. Do oblasti funkčních přínosů 
patří využití nástrojů, které umožňují efektivnější vy-
tváření prvotních dokladů, širší možnosti sledování 

Přínosy pro zákazníka 

aktuálního stavu salda na každém dokladu, sle-
dování libovolného počtu vratných obalů (sudy, 
dřevěné bedýnky, přepravky, láhve, láhve s patent-
ním uzávěrem, palety, láhve na pomocné plyny) 
a eportingu pro sledování vybraných druhů obalů. 
Možnosti obalového salda napomohly optimalizo-
vat stanovení vlastní fi nanční zálohy obalu.

Spotřební daň – její evidence, výpočet, platba, 
sazby s časovým rozlišením – umožnila elegant-
ně vyřešit problematiku daňových a nedaňových 
skladů, tvorby podkladů pro Celní úřad či vytváře-
ní kontrolních sestav včetně denních i měsíčních 
přehledů. 

Drobný prodej – ve vlastním maloobchodě for-
mou paragonové pokladny. 



skladových zásob všech druhů vyráběného piva 
a jeho obratů, přesný stav partnerských fi nančních 
saldokont nebo objemu fakturace za zboží či služby. 
Praktické uplatnění nalezly také vyhodnocovací ná-
stroje umožňující klasický reporting nebo defi nování 
sloučených pohledů na data. 

Z manažerských přínosů patří k nejvýznamnějším 
možnost globálního pohledu na fungování podniku, 
dekomponovaného až do nejmenší podrobnosti 
z hlediska organizačního členění. Je tak možné 
dobře využít controllingových nástrojů i samotné-
ho podrobného organizačního členění (střediska, 
zakázky, dealeři, tuzemsko/zahraničí) atd. Objevila 
se tak úplně nová dimenze manažerského rozho-
dování a řízení a také nové prvky motivace vedoucí 
k vyšší rentabilitě. Kromě úplné realizace požadav-

ků zákazníka tak patří k hlavním přínosům několik 
nových vlastností, které nebyly původně exaktně 
defi novány, ale jsou buď standardní součástí infor-
mačního systému nebo vyplynuly z procesu imple-
mentace. „Zkušenosti z implementace a provozu 
systému nás přesvědčily o nutnosti personálního 
posílení oblasti IT. Rok a půl po ukončení projektu 
jsme upustili od kumulace funkce řízení IT s jinými 
manažerskými povinnostmi a zaměstnali jsme zku-
šeného pracovníka výhradně na pozici IT manažera. 
Neoddiskutovatelným přínosem implementace jsou 
tedy i nové zkušenosti a znalosti, díky nimž může 
náš management lépe využívat moderních IT pro 
další růst fi rmy,“ dodává k přínosům Filip Bernard. 

Případová studie byla převzata z knihy Petra 
Sodomky – Informační systémy v podnikové praxi. 



Úspěšné řešení v nápojovém průmyslu 

Společnost Linea Nivnice patří mezi špičky ná-
pojového průmyslu v České republice. Nosným 
pilířem jejího výrobního programu je produkce 
ovocných šťáv, nektarů a nápojů, v níž firma 
zaujímá dominantní postavení na českém trhu. 
Setkáváme se s ní každý den v supermarketech 
pod značkou Hello. 

Tradice výroby nápojů sahá v Nivnici až do roku 
1946, kdy se zde začaly vyrábět lihoviny, destiláty 
a bylinné likéry. Po krátkém období soukromého 
podnikání pokračoval znárodněný podnik v čin-
nosti až do roku 1989 a v tomto období rozšířil 
svůj sortiment o nealkoholické nápoje, sirupy 
a ovocná vína. V rámci privatizace pak vznikla 
společnost Linea.



27

Vzhledem k tomu, že informační systém, který 
společnost Linea Nivnice využívala, neposky-
toval požadovanou podporu v řízení výrobního 
procesu, rozhodl se management společnosti 
pro zásadní změnu v podobě pořízení nového 
moderního řešení. 

Rozhodnutí vedení společnosti o změně infor-
mačního systému bylo učiněno v roce 2006, 
samotný předvýběr řešení, která připadala 
v úvahu, byl zahájen na přelomu jara a léta roku 
2007. 

Vedení společnosti si ve spolupráci se zaměst-
nanci, kterých se plánovaná změna dotýkala, 
stanovilo kritéria pro posouzení jednotlivých na-
bídek dodavatelů. „Hledali jsme systém, který by 
byl schopen fungovat v československém pro-
středí a který by byl již ověřen v potravinářské 
výrobě včetně zpracování lihovin. Nezbytnou 
součástí systému také mělo být efektivní řízení 
obalů, což je v naší společnosti specifická zá-
ležitost,“ objasňuje požadavky společnosti na 
nový informační systém Jaromír Oliva, vedoucí 
odboru IT, který za implementační projekt zod-
povídal. 

„Velký důraz byl také kladen na osobní vztahy 
se členy projektového týmu dodavatele, aby-
chom si s nimi rozuměli. Určitý vliv při rozhodo-
vání měly i náklady, které jsou s implementací 
vždy spojeny,“ doplňuje Jaromír Oliva. 

Důležitou roli při výběru sehrál také požadavek 
na zpětnou dohledatelnost výrobků, což je spe-
cifická záležitost potravinářského a nápojového 
průmyslu. Vzhledem k portfoliu produkce, které 
zahrnuje až 260 druhů výrobků, stál před do-
davatelem nelehký úkol. Samotnou kapitolu 
k řešení představovala převoditelnost měrných 
jednotek. 

Požadavky na informační systém
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Implementace nového informačního systému trvala 
necelé dva měsíce. Realizace projektu v tak krát-
kém čase byla pro obě strany velice náročná a klad-
la na dodavatele enormní tlak. „Neměli jsme mnoho 
jiných možností. Nový systém musel být od začátku 
nového roku plně v provozu, a to i v naší dceřiné 
společnosti Linea Slovensko,“ uvádí Jaromír Oliva 
a dodává: „Základním požadavkem bylo, aby zákaz-
níci dostali své zboží včas. Na to byl při implemen-
taci kladen největší důraz. Zbývající problémy byly 
řešeny postupně.“ 

Na začátku implementace bylo jasně stanoveno, 
že jako jeden z prvních úkolů bude řešena tvorba 
ceníků a expedice zboží. Pokrytí ostatních oblastí 
informačním systémem bylo odsunuto na pozdější 
dobu. Na konci roku provedli zaměstnanci společ-

nosti pravidelnou inventuru skladových zásob. Pa-
lety se zásobami s nalepeným čárovým (SSCC) 
kódem oscanovali a potřebné informace přenesli do 
systému KARAT. Scanování probíhalo ručně a do 
KARATu se přenesly tyto tři typy údajů: informace 
o výrobku, datum jeho výroby a také přiřazený čá-
rový (SSCC) kód.  

Pokrytí specifi ckých oblastí výroby a distribuce 
nápojů představovalo pro realizační tým KARAT 
Software velkou výzvu. Měl již sice za sebou 
úspěšné implementace ve společnostech, jako 
jsou Hanácká kyselka nebo Rodinný pivovar 
Bernard, nicméně projekt u nivnického výrobce 
předpokládal vypořádat se s mnoha zakázkovými 
úpravami, které ještě nebyly u jiných klientů 
uskutečněny v takovém rozsahu. 

Zákazník na prvním místě 

V expedičním skladu bylo zajištěno bezdrátové 
připojení k síti, aby mohli zaměstnanci pracovat 
online se čtečkami čárových kódů. Na počátku 
bylo nutné stanovit způsob, jakým budou čtečky 
kódů fungovat. Ve skladu je k dispozici dvanáct 
čteček, kterými se pracovník přes své jméno 
a heslo přihlásí do systému KARAT. Na čtečce se 
zobrazuje kompletní objednávka zákazníka, a to po 
jednotlivých druzích výrobků. Pracovník tedy přesně 
ví, jaké množství výrobků bude třeba nachystat a na 
základě svých zkušeností skládá výrobky na palety. 
Někdy se stane, že výrobek není na skladě. Proto 
byl ve společnosti zaveden systém barevných kódů, 
které detekují stav, v jakém se výrobek nachází. 
Barva bílá zobrazuje stav normální, barva červená 
komplikace. Jestliže je výrobek zarezervován 
výrobou, tedy je přímo ve výrobním procesu, čtečka 

Jak funguje systém 
čárových kódů 
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vykazuje na příslušném řádku barvu modrou. 
Pracovníci jsou vždy informováni, což usnadňuje 
jejich orientaci a zvyšuje efektivitu práce. Jakmile 
je paleta vychystána, opatří ji pracovníci průvodním 
štítkem. Po následném dokončení celé objednávky 
pracovník stiskem tlačítka objednávku uzavře. 
Někteří zákazníci mají na skládání kartonů do 
palet speciální požadavky, které si pracovník také 
přes čtečku ze systému KARAT načte. Obvykle 
se jedná o systém ukládání výrobků a jejich 
druhovou různorodost na jednotlivých paletách. 
Jediným problémem, který společnost KARAT 
Software musela řešit, byla velikost čtečky k objemu 
požadovaných zobrazovaných informací na jedné 
obrazovce. Čtečka je v těchto parametrech značně 
limitována. Naštěstí se podařilo vybrat takovou 
čtečku, která potřeby zákazníka uspokojila.

Zatímco v jiných potravinářských firmách bývají 
receptury často evidovány mimo ERP systém, 
ve společnosti Linea Nivnice jsou spravovány 
v KARATu. Zde jsou rovněž automaticky roz-
počítávány po výrobních dávkách. Odpovědný 
pracovník pak v systému překontroluje nabízené 
množství jednotlivých složek, které jsou spočítá-
ny dle příslušné normy. Pokud dojde k nepřes-
nosti, má mistr ve výrobě možnost korekce dle 
skutečné spotřeby. 

Receptury výrobků a převody měrných jednotek 
s nimi související jsou velmi důležitou součástí 
implementovaného řešení. Systém musí zvlád-
nout převody tun, v nichž jsou uváděny ingredi-
ence v recepturách na kusy, které jsou evidenční 
jednotkou fi nálních výrobků. „V naší společnosti 

dále převádíme litry absolutního alkoholu na jiné 
měrné jednotky a také, což je naše specialita, 
musíme řešit problematiku refrakcí,“ vysvětluje 
Jaromír Oliva. „Pomerančový 65% koncentrát je 
nakupován na burze v jednotkách tun. Na sklad 
je však přijímáno pouze 650 kilogramů. Těchto 
650 kilogramů představuje 100 % pro násled-
nou výrobu. Koncentrát je ředěn poměrem vody 
na šťávu se 100 % podílem ovoce tak, jak je de-
klarováno na obalu výrobku,“ vysvětluje Jaromír 
Oliva. 

Refrakce nebo-li změření procentuálního obsahu 
koncentrátu na bázi lomu světla musí být vždy 
uvedena na příslušné faktuře dané dodávky nebo 
je v případě absence měřena v podnikové labo-
ratoři. 

Není kus jako kus 
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Na řízení obalů a palet mají v Linea Nivnici vlast-
ní recept. „Vratnost obalů je obvykle ošetřena 
smluvně a jejich odebraný počet uvede expedi-
ent na faktuře pro zákazníka,“ upozorňuje Jaro-
mír Oliva. Zákazník tedy vrací palety výměnou, 
stejně jako v případě skleněných lahví. „Láhve 
samozřejmě zálohujeme a naši odběratelé po-
chopitelně nemají povinnost nám prázdné lahve 
vrátit zpět. Snažíme se je ale vždy na zpětný od-
kup upozornit, abychom šetřili živnostní prostředí 
a také náklady spojené s pořízením nových lah-
ví,“ dodává Jaromír Oliva. 

Jak naložit s vratnými obaly 

Pořízení a výměna informačního systému před-
stavuje pro každou fi rmu velký krok kupředu, 
který je spojen s obavami z budoucího úspěchu 
samotné implementace. Management společ-
nosti si velmi dobře uvědomoval, o jak obtížný 
úkol se jedná, a proto své zaměstnance do im-
plementace přímo zapojil. Jaromír Oliva vysvět-
lil důvody pro motivaci svých spolupracovníků 
následovně: 

„Nechtěli jsme, aby měli zaměstnanci s novým 
systémem problémy. Naopak: chtěli jsme, aby 
pochopili, že informační systém má přinést 
ulehčení jejich každodenní rutinní práce. Proto 
jsme se také podrobně dotazovali uživatelů na 
očekávání a požadavky na informační systém. 

Věděli jsme, že pokud budou oni umět se systé-
mem dobře pracovat, bude dobře fungovat i celá 
společnost.“ 

A co zásadního přinesla výměna informačního 
systému u předního českého výrobce ovocných 
nápojů? Gabriel Slanicay, generální ředitel spo-
lečnosti Linea Nivnice, shrnul celkové přínosy 
následovně: 

„Informační systém KARAT zvýšil pružnost fir-
my, zlepšil přehlednost o jejím fungování a zprů-
hlednil chod jednotlivých procesů a činností. 
Oceňujeme také jeho uživatelskou přívětivost, 
která je ve srovnání s naším předchozím zahra-
ničním systémem nesrovnatelně lepší.“ 

Přínosy pro zaměstnance i společnost 



Jedním z důležitých úkolů pro KARAT Software 
bylo, aby systém operoval ve dvou prostředích 
– v českém a slovenském, a to při vedení zcela 
běžné agendy, jako je např. vystavování objed-
návek a fakturace. Jakmile pracovnice Linea 
Slovensko vystaví objednávku ve slovenské 
licenci KARATu, musí se objednávka automatic-
ky promítnout v české licenci. „Bylo by zbyteč-
né, aby jedna pracovnice objednávku ve sloven-
ské licenci zadala do systému a poté ji předala 
kolegyni, která by ji musela zpracovat v licenci 
české. Ten samý případ nastává i u fakturace, 
kdy není možné, abychom nadvakrát zbyteč-
ně do systému zadávali dvě faktury. S tímto si 
systém musel poradit sám,“ upřesňuje Jaromír 
Oliva. 

Dvě prostředí 
na jedno kliknutí 



Název:  Informační systém KARAT
Výrobce:  KARAT Software a.s.
Jazyk aplikace:  čeština, slovenština, angličtina
Distributor:   KARAT Software a.s. a autorizované partnerské společnosti
Řešení pro:   střední a větší společnosti, řádově desítky uživatelů
Zaměření:  obchod, služby, servis, výroba
Charakter:   komplexní podnikový informační systém
Uživatelské prostředí:  grafické prostředí MS Windows
Platforma:  Intel (x86), RISC
Operační systém – server:  MS Windows Server, UNIX (Sun Solaris, IBM AIX atd.), Linux
Operační systém – klient:  MS Windows
Databázová architektura:  Client/Server
CASE nástroje pro vývoj:  KARAT Modeler
Podporované DB servery:  MS SQL Server, Sybase Adaptive Server Enterprise, Sybase Adaptive Server Anywhere

Pokryté oblasti: 
• účetnictví a výkazy
• finance
• majetek
• personalistika a mzdy
• skladové hospodářství
• nákup

• prodej
• marketing a obchod – CRM
• plánování a řízení výroby
• manažerské řízení a rozhodování
•   specializovaná řešení (WorkFlow, 

Řízení projektů, apod.)

Technické informace
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