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Abstrakt: Článek si klade za cíl popsat hlavní aspekty adaptace nadnárodních ERP 
v mezinárodních společnostech z legislativního, koncernového i uživatelského 
pohledu. Legislativní pohled představují vládní nařízení a zákony, které determinují 
prostředí, ve kterém ERP pracuje, koncernový pohled je reprezentován zájmy 
nadnárodního managementu a uživatelský pohled je reprezentován konvencemi 
koncových uživatelů v jednotlivých zemích. Práce je podložena rozsáhlými 
zkušenostmi, získanými při implementacích ERP v řadě zemí EU. 

Klíčová slova: ERP, Business Process Reengineering, Model TOE 

Abstract: The aim of the article is to describe the main aspects of the ERP adaptation 
in international companies from the legislative, corporate groups and user view. 
Legislative view is represented by government regulation and laws that determine the 
environment in which ERP is working, the concern view is represented by the interests 
of multinational management and user view is represented by the conventions of end 
users in different countries. The work is based on extensive experience gained in at 
the implementations of ERP in some EU countries. 
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1. Úvod 

Informatizace společnosti, ke které v posledních desetiletích dochází, urychluje novou 
mezinárodní dělbu práce a umožňuje decentralizaci ekonomických aktivit. Tyto změny 
se významně promítají do konkurenceschopnosti jednotlivých firem i národních 
ekonomik. Mění se životní styl obyvatel v důsledku většího využívání struktur 
ekonomiky služeb a zpracovávání informací. Indukovaná změna pracovních postupů 
a zvyklostí vytváří nejen nové organizační struktury, ale v mnoha případech vytváří 
z procesu změn základní charakteristiku vnitřního fungování organizací, tzv. učící 
se organizace (Zlatuška, 2000). 

Otázkou nadnárodní standardizace versus lokální národní optimalizace ERP se 
zabývá ve své práci celá řada autorů. Tyto práce často přichází s názorem, že 
standardizace zjednodušuje pohyb lidských zdrojů a produktů s minimálními rozdíly 
mezi lokalitami a konsoliduje datovou základnu v celé organizaci. Na druhé straně 
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lokální optimalizace může podpořit vyšší efektivitu operací a redukovat celkové 
náklady.  

Pokud jsou ERP ovšem určeny pro mezinárodní firmy, které vyžadují schopnost 
integrace obchodních informací, správu zdrojů, akomodaci různých obchodních 
postupů a zapracovávají je napříč celou organizací, musí splňovat celou řadu kritérií, 
která jsou specifická pro konkrétní země, ve kterých jsou ERP nasazeny.  

2. Pohledy jiných autorů 

Každá organizace, která provádí implementaci ERP, by měla zůstat nadále flexibilní a 
dovolit svým národním jednotkám, aby si přizpůsobily vnitřní procesy požadavkům 
lokálních zákazníků a veřejnoprávních struktur. Proto je doporučováno zavedení 
určitého typu federálního systému, kde budou implementovány různé verze stejného 
ERP v každé národní jednotce. To ovšem firmu staví před další problém – tím je 
rozhodnutí, které aspekty ERP mají být uniformovány, a které se mohou v různých 
pobočkách odlišovat (Horwitt, 1998). Pro většinu firem, trvajících na striktní uniformitě 
ERP ve svých národních pobočkách, se tudíž takovýto postoj může stát 
kontraproduktivní. Proto je důležité si odpovědět na otázku, kolik uniformity v oblasti 
ERP má existovat u firem, v případě, že chtějí podnikat v různých zemích (Davenport, 
1998). 

V Evropě, kde míra komplexnosti ERP projektů je vyšší než například v severní 
Americe, protože je zde více národních kultur a regionálně specifických trhů, se může 
jevit tato implementace nadnárodních ERP podstatně složitější. To může vést i 
k nepřiměřeně nákladným implementacím ERP, které nabírají veliká zpoždění 
(Krumbholz, 2000). Tato multinárodní implementace čelí tedy rozhodnutí, zda použít 
standardní řešení ERP nebo zachovat určitý stupeň lokální nezávislosti v softwarových 
řešeních (Davenport, 1998). 

Je nutno vzít v úvahu i skutečnost, že většina dceřiných poboček nemá dostatek vlivu 
a možností ovlivnit výběr a rozhodnutí, týkající se implementace ERP.  Velmi častým 
problémem pak je, že vybraný ERP nemá dostatečný potenciál vyrovnat se  
s požadavky, které vyplývají z lokálních nároků na systém. Tato teorie „globální versus 
lokální požadavky“ se stává často tématem výzkumu a je součástí teorie adaptace 
nadnárodních ERP v mezinárodních společnostech. 

Další otevřenou otázkou zůstává volba mezi současnou implementací ve všech 
pobočkách, kdy je v jednom čase implementován pouze jeden produkt ERP dané 
produktové řady na všech pobočkách, nebo provedení postupných implementací, kdy 
jsou implementovány všechny moduly na jedné pobočce za druhou s pilotním 
projektem na první pobočce (Umble, 2003). S rostoucími náklady na software, 
hardware a projektový tým se může jevit pro organizaci jako lepší řešení simultánní 
implementace, ve snaze snížit celkovou dobu návratnosti investice do ERP.  
V nadnárodních implementacích jsou však preferovány postupné implementace. 
V tomto případě je ovšem nutné provést dobrý výběr místa implementace pilotního 
projektu, protože výsledek implementace může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu 
celého projektu. Je-li systém ERP instalován postupně – modul po modulu, oddělení 
po oddělení, případně závod po závodu, bývá implementace v pobočkách, které 
přicházejí na řadu později, obvykle méně komplikovaná. 
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Výsledek standardizace obchodních procesů dovoluje firmám vypořádat se 
s poptávkou a nabídkou z globální perspektivy, konsolidovat korporátní informační 
zdroje pod jednou střechou, zkrátit čas provádění implementace, snížit náklady 
v dodavatelském řetězci a zkrátit čas dodávek odběratelům. Hlavní riziko, spojené 
s implementací ERP projektů souvisí s řízením změn a business reengineerignem, kdy 
vzniká snaha upravovat základní obchodní případy tak, aby odpovídaly pohledu „best 
practice“, z pohledu definic v obchodních procesech ERP (Holland, 1999). Hlavní 
přínos pro ERP implementaci je vyvozen z řešení těchto obchodních problémů. Na 
druhé straně adaptace obchodních procesů na globální šablony nemusí nutně přinést 
stejný výsledek napříč lokálními pobočkami v jednotlivých zemích, kdy globální 
požadavky, které je možno si dovolit u jednomístné ERP implementace, není možné 
brát v úvahu u lokálních požadavků (např. vysoký počet skladových položek, které 
jsou spravovány systémem, vlivem požadavků lokálních zákazníků). Tím pádem 
dochází k tomu, že některé pobočky nejsou srovnatelné s ostatními, v důsledku 
odlišného zákaznického portfolia (Butler, 2004). 

Nadnárodní implementace ERP zahrnují určitou přidanou komplexnost oproti ostatním 
implementacím. Ve  studiích o nadnárodních implementacích ERP jsou identifikovány 
čtyři základní faktory důležitosti implementace. Jedná se o business process 
reengineering, federalismus a customizace, supply chain features a outsourcing. 
Dodatečně byly přidány prvky kulturní/jazykové, stylu managementu, politických 
faktorů a pracovních dovedností lidských zdrojů. Jelikož nadnárodní implementace 
ERP radikálně mění i organizační formu informačního systému, je důležité provést 
pečlivé naplánování provedení implementace s opětovnou definicí většiny procesů  
v organizaci (Olson, 2005). 

Provedená revize více nadnárodních implementací systémů ERP, s následným 
procesem znovurozdělení kategorií v oblasti národní diferenciace, obsahuje tyto čtyři 
faktory (Sheu, 2004): 

 Kultura/jazyk. Kulturní faktory včetně rozdílů v úrovni přípravy IT infrastruktury 
mohou vést k problémům při pořizování dat do systému. Může se také projevovat 
kulturní rezistence a jazyková bariéra v komunikaci. 

 Styl managementu. Přístup ‘big bang’ je méně nákladný způsob implementace 
systému ERP. Multinárodní organizace by měly seriózně zvažovat konzervativnější 
přístupy formou zavádění ERP ve fázích zejména z důvodu snížení rizika 
komplikace v prostředí implementace. 

 Politické faktory. Multinárodní struktura může vést k dodatečným důvodům pro 
interorganizační diferenciaci. To může vést ke vzniku nedůvěry, která se následně 
promítá do snahy zatajovat informace nebo udržení si nepřiměřeného lokálního 
vlivu. 

 Dovednost lidských zdrojů. Obava ze ztráty zaměstnání byla definována jako 
majoritní problém v multikulturních implementacích. Dalším významným faktorem 
je školení personálu, které výrazně ovlivňuje úspěch implementace ERP. 

Kouki a kol. (2010) zmiňuje některé aspekty nadnárodních implementací ERP  
v různých zemích, které komplikují BPR (Business Process Reengineering) 
z následujících důvodů: 

 nutnost reflektování různých nákladů, které mohou měnit „Best Practices“ v dané 
zemi, 



Petr Hanzal 

 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2014 66 

 různé právní systémy v jednotlivých zemích, 

 možnost vyvolání dodatečných omezení pro BPR z důvodu lišících se předpisů, 

 možnost existence kulturní rezistence ke změnám, 

 možnost rozdílné počítačové gramotnosti uživatelů. 

BPR nabízí velký potenciál pro vylepšení podnikových procesů. V rámci nadnárodních 
implementací systémů ERP se každá pobočka musí vypořádat s unikátními 
podmínkami, které komplikují proces adaptace inovací. 

Na obrázku č. 1 jsou znázorněny kategorie faktorů hodnocení implementace ERP 
(Huang, Z. a Palvia, P., 2000) 

 Ekonomika a ekonomický růst. Ekonomický růst je velmi úzce spojen s rozvojem 
IT/IS. Je hnacím motorem rozvoje IT/IS, protože firmy se snaží získat konkurenční 
výhody na trhu. Proto je ekonomické pozadí důležitým faktorem pro solidní základ 
rozvoje IT/IS stejně jako pro jeho implementaci. 

 Infrastruktura, zahrnující jak základní, tak IT infrastrukturu, konstituuje základní 
předpoklad ERP implementace. ERP systém snižuje počet nutných operací, jak ve 
firmě samotné, tak v jejích vztazích k dodavatelům, odběratelům a bankám. Dobrý 
stav celé infrastruktury je nutný pro ulehčení správy celého hodnotového řetězce 
firmy, jež je zároveň podporován systémem ERP. 

 Vládní nařízení a legislativa může dát impuls difuzi IT a odstraňovat bariéry při 
vstupu ERP řešení na trh. Takovým nástrojem mohou být opatření v procesu 
sbližování legislativ jednotlivých zemí. 

 Vyspělost IT. Úroveň vyspělosti IT může výrazně ovlivnit strategická rozhodnutí 
firem v oblasti pořizování a využívání ERP. Organizace, které mají vyspělejší IT, 
jsou lépe připraveny na implementaci IS, mohou efektivněji spolupracovat 
s dodavateli ERP systémů a mají větší procento pravděpodobnosti úspěšné 
implementace. 

 Počítačová kultura. Ačkoli je úzce spojena s vyspělostí IT, počítačová kultura se 
spíše odkazuje na vztah zaměstnanců organizace k výpočetní technice a závislost 
organizace jako celku na tomtéž. Organizace se silnou počítačovou gramotností 
zpravidla lépe chápe aplikační funkcionality a lépe zvládá správu dat systému 
ERP, tím pádem se stává proces akceptace rychlejší a snazší. 

 BPR, jako proces nástroje managementu, vždy invokuje nutnost přehodnocení a 
změn procesů v organizaci. Vzhledem k určitým specifickým funkcionalitám 
dodávaného systému ERP je dokonce často nutný před vlastní implementací. 
Organizace, mající bohatší zkušenosti s reengineerignem vlastních procesů, mají 
obvykle vyšší šanci na úspěšnou implementaci systému ERP. 

 Podpora a odevzdání se procesu implementace ze strany vedení společnosti i 
zaměstnanců. 

 Velikost a rozsah činnosti firmy je důležitým determinantem jednak IT investic a 
zároveň jejich používání. Mnoho rozsáhlých ERP systémů bylo vyvinuto pro velké 
organizace, nicméně v současné době i malé a střední organizace začínají 
využívat sofistikovaná řešení, protože dodavatelé systémů ERP si uvědomují, že 
malé a střední firmy představují významný procentní podíl na celkovém výkonu 
národních ekonomik, zvláště pak jednotlivých regionů. 



Adaptace nadnárodních ERP v mezinárodních společnostech 

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2014  67 

 

Obrázek 1 - Faktory, ovlivňující implementaci ERP.  

Zdroj (Huang, Z. a  Palvia, P., 2000) 

ERP systémy umožňují nadnárodním organizacím harmonizovat a koordinovat jejich 
obchodní procesy napříč funkčními odděleními a geografickými hranicemi (Gulle, 
2001). Zkušenosti ukazují, že harmonizace v oblasti ERP je nutná zejména z těchto 
důvodů: 

 jazykových odlišností, 

 rozdílů v právních systémech, 

 rozdílů v obchodních procesech, 

 kulturních konfliktů a prestižních záležitostí, 

 rozdílů v obchodní kultuře s ohledem na autoritu vedení společností, 
otevřenosti, formálnosti, kontrolní mechanismy atd. 

V roce 1990 byla definována technologicko-organizačně-environmentální teorie, tzv. 
TOE (Tornatzky, 1990), která definuje kontextuální faktory, které ovlivňují adaptaci 
inovací. 
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Organizační kontext bere v úvahu míru a kvalitu lidských zdrojů, centralizaci a 
formalizaci. Environmentální kontext bere v úvahu průmysl, partnery, konkurenci, 
vládu nebo ostatní nepřímé tlaky na firmy, motivace a národní podmínky. Přes-národní 
efekt, rozšiřující environmentální kontext rámce TOE, může být v různých zemích 
odlišný a může mít dokonce nerovnoměrné rozdělení v rámci jedné země. V rámci 
environmentálního kontextu, který představuje především legislativní a národní 
specifika, jako například digitální podepisování, ochranu soukromí, atd., jsou také 
dosud poměrně rozsáhlé rozdíly. Z toho důvodu je nutné zavedení podpůrných 
regulačních rámců pro možnost uplatnění těchto technologií. 

Na obrázku č. 2 je zobrazen rámec faktorů pro asimilaci ERP v následujícím rozdělení:   

 faktory technologické, 

 faktory organizační, 

 faktory environmentální. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2 - Rámec faktorů adaptace ERP - zdroj (Kouki R., 2009) + vlastní. 
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 atributy ERP systému jsou úzce spojeny s funkcionalitou systému a 
rozsahem pokrytí všech podnikových procesů. 

V organizačním konceptu jsou relevantní tyto kategorie: 

 podpora TOP managementu, 

 strategické sladění je zaměřeno na odstranění mezery mezi IT a obchodní 
strategií firmy, 

 podpora zaměstnanců je vyjádřena mírou zapojení vedení společnosti a 
běžných zaměstnanců do procesu implementace ERP. 

V environmentálním konceptu jsou relevantní tyto kategorie: 

 institucionální prostředí, které je dáno především legislativním prostředím, 

 podpora dodavatelů, včetně technické asistence, updatů, uživatelských 
školení, atd. 

 efektivita konzultantů při provádění vlastní implementace a další podpory po 
dobu životnosti ERP. 

3. Výsledky výzkumu adaptace nadnárodních ERP v ČR a SR 

V rámci výzkumu adaptace nadnárodních ERP v ČR a SR bylo osloveno 89 
společností se zahraničním kapitálem, u kterých byla od roku 2000 provedena 
implementace ERP naší společností. Výsledky výzkumu byly získány na základě 
dotazníkového šetření a přímých rozhovorů s respondenty. Strukturovaný přehled 
společností je uveden v tabulce č. 1. 

Tabulka 1 - Strukturovaný přehled respondentů průzkumu - zdroj vlastní 

Kategorie Procentní 
zastoupení 

Země 
CZ 71% 

SK 29% 

Počet zaměstnanců do 10 32% 

10-49 18% 

50-249 44% 

více než 249 6% 

Obrat v roce 2009 do 49 mil 34% 

do 50-99 mil 10% 

do 100-249 mil 18% 

250 mil a více 23% 

Nedefinováno 15% 

Převažující zaměření Služby 44% 

 Obchod 23% 

 Výroba 28% 

 Jiné 5% 

Počet oslovených společností  89 

Počet odpovědí od respondentů  38 
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Z dotazníkového šetření, vyplývají výsledky, uvedené v tabulce č. 2. Je zde provedeno 
porovnání nutností zabudování národních legislativních požadavků do jednotlivých 
modulů nadnárodních ERP systémů. 

Odpovědi na otázky v dotazníku bylo možno vybírat z předdefinované škály (5 stupňů) 
s těmito bodovými hodnotami: 

Ano   =  2 

Spíše ano  =  1 

Neurčeno  =  0 

Spíše ne  = -1 

Ne  = -2 

Tabulka 2 - Nutnost zabudování národních legislativních požadavků do ERP 

Zdroj vlastní 

Modul ERP 
Nutnost integrace národních legislativních 

požadavků 

Finanční účetnictví 1,74 

Manažerské účetnictví 0,55 

Hmotný a nehmotný majetek 1,34 

Bankovní styk 1,11 

Prodej a fakturace  1,26 

Sklady a logistika, SCM 0,53 

Controlling 0,61 

CRM 0,05 

Výroba 0,37 

Business inteligence 0,29 

V dotazníkovém šetření nebyla zjišťována nutnost integrace legislativních požadavků 
mzdových modulů, jelikož naprostá většina nadnárodních EPR obsahuje legislativy 
pro velmi omezený rozsah zemí. Je zřejmé, že nutnost integrace národních 
legislativních specifik postihuje hlavně moduly finančního účetnictví, dlouhodobého 
majetku, bankovního styku a fakturace. Toto lze vysvětlit na základě těchto 
skutečností: 

 U modulů finančního účetnictví je nutné respektovat odlišnost zákonů příslušné 
země. Jedná se zejména o zákon o účetnictví, daňovou legislativu, oficiální 
formuláře výkazů zisku a ztrát, výkaz peněžních toků atd. 

 U modulů hmotného majetku se vyskytují v jednotlivých zemích rozdílné způsoby 
zařazování, odepisování a vyřazování majetku. 

 U modulů bankovního styku je nutné vzít v úvahu především rozdílné elektronické 
formáty souborů pro telebankingové operace jednotlivých zemí. 

 U modulů fakturace se jedná nejenom o rozdílnost konvencí formulářů faktur, ale i 
zákonných požadavků. Příkladem může být nutnost zobrazování částek DPH 
v domácí měně, přestože je faktura vystavena v cizí měně nebo povinný údaj  
o datu zdanitelného plnění. 

V tabulce č. 3 je provedeno srovnání míry důležitosti použití nadnárodních ERP  
u subjektů s různou mírou mezinárodní angažovanosti. Je zřetelné, že pro uvedený 
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výčet typu organizací, je rozhodujícím momentem, při kterém vyvstává potřeba 
implementace nadnárodního ERP, okamžik, kdy firma založí pobočku, případně 
dceřinou společnost v zahraničí.  

Tabulka 3 -  Míry využitelnosti nadnárodních ERP v organizacích dle 
mezinárodní angažovanosti - zdroj vlastní- 

Typ organizace z pohledu mezinárodní 
angažovanosti 

Míra důležitosti použití 
nadnárodních ERP  

Čistě tuzemský podnikatelský subjekt nemající 
obchodní vztahy se zahraničím 

-1,11 

Čistě tuzemský podnikatelský subjekt mající 
zahraniční obchodní vztahy 

-0,03 

Čistě tuzemský podnikatelský subjekt, mající 
pobočky v zahraničí 

1,05 

Zahraniční, případně smíšený podnikatelský 
subjekt, mající pobočku v tuzemsku 

1,45 

Zahraniční, případně smíšený podnikatelský 
subjekt, mající pobočku v tuzemsku, který je 

součástí celoevropských koncernů 
1,71 

Zahraniční, případně smíšený podnikatelský 
subjekt, mající pobočku v tuzemsku, který je 

součástí celosvětových koncernů 
1,63 

4. Rozhovory s účastníky dotazníkového šetření 

Rámec dotazníkového šetření byl doplněn podrobnými rozhovory s respondenty. 
Účastníci těchto rozhovorů nejčastěji zmiňovali požadavky na národní přizpůsobení 
ERP, pramenící z: 

 rozdílnosti legislativy a účetních standardů země či regionu, ve kterém je 
systém provozován, 

 požadavků mateřských společností, kladených na podniky ve skupině,  

 rozdílných očekávání uživatelů, odběratelů a dodavatelů v příslušném 
regionu. 

Tyto skutečnosti se promítají do celkové koncepce ERP v závislosti na tom, kolik 
současně působících faktorů formuje strukturu daného systému.  

Rozdílnost legislativ a účetních standardů země, ve kterém je systém 
provozován 

Jedná se především o zákonné požadavky na ERP systém z pohledu legislativy dané 
země, tedy nutnosti umět komunikovat v úředním jazyce příslušné země s odběrateli a 
dodavateli a státní správou. 

Komunikace s odběrateli/dodavateli představuje standardní písemnou formu tisku 
dokladů, faktur, prodejek, pokladních dokladů, dodacích listů atd., případně 
elektronickou formu prostřednictvím e-mailových služeb a internetu.  Zvláštní kategorií 
je potom komunikace prostřednictvím EDI (electronic data interexchange), kterou 
používají zejména větší obchodní řetězce, a která nezřídka mívá rozdílné datové 
formáty v závislosti na zemi použití. 
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Komunikace s finančním (daňovým) úřadem, jako s externím uživatelem informací, je 
tvořena přiznáními k DPH, daní z příjmů ze závislé činnosti, silniční daní atd., jak ve 
formě tištěné, tak elektronicky. V některých zemích EU existuje možnost, případně 
povinnost využívat portálů daňové správy, jež výrazně urychlují vzájemnou 
komunikaci. Komunikace s databázemi státní správy, které poskytují informace  
o fyzických a právnických osobách – ARES, registr úpadců, registr nespolehlivých 
plátců DPH, atd. Komunikace s celním úřadem, který je správcem daně při dovozu 
z třetích zemí, pomocí portálu celní správy a služeb E-customs.  

Specifickým požadavkem jsou elektronické registrační pokladny, jejichž integrace do 
ERP systému je vyžadována v některých zemích EU (např. Slovensko a Maďarsko). 

Poměrně novou skutečností, se kterou se v poslední době musí všechny ERP 
vyrovnat, je komunikace pomocí datových schránek, nejen s orgány státní správy, ale i 
mezi podnikatelskými subjekty navzájem. Řada zemí již disponuje za tímto účelem 
vybudovanou infrastrukturou, tento typ komunikace je pak povinný pro právnické 
osoby. 

Požadavky, vyplývající z potřeb mateřských společností, případně 
společností ve skupině.  

Tyto požadavky souvisí s jednotnými pravidly, která jsou stanovena buďto mateřskou 
společností, pocházející z jiné země EU, případně s požadavky na splnění korporátní 
identity podniků ve skupině. Typickým příkladem takového požadavku je systém 
reportingu podnikových výsledků, účetní metodiky v manažerském resp. nákladovém 
účetnictví, systém plánů a rozpočtů, případně kalkulací.    

Velmi často bývá řešen i požadavek konverze celého účetnictví do účetního standardu 
země mateřské společnosti, tak aby byla účetní data „čitelná“ pro manažery 
z mateřské společnosti v měně dané země. Nemusí ovšem ještě nutně jít o reporting 
v standardu IFRS nebo US GAAP.  V tomto případě jsou ve velké míře využívané 
vlastnosti software, umožňující pomocí referenčních můstků konverzi na účet jiné 
účetní osnovy a přepočet částek dokladů, či zůstatků účtů do jiné měny dle denních, 
měsíčních či ročních měnových kurzů. To však s sebou může přinést i negativní 
zpětnou vazbu, projevující se v nutnosti zvláštního analytického členění účtů dceřiné 
společnosti, která je nucena účtovat tak, aby splnila účetní standardy dvou zemí.   

Požadavky, vyplývající z rozdílných konvencí uživatelů, případně 
odběratelů a dodavatelů  

Typickým příkladem těchto požadavků jsou platební podmínky a způsob jejich použití. 
V Rakousku a Německu je standardní platební podmínka odběratele rozdělena na 
více platebních cílů, kdy je možné pomocí tzv. „skontodní“ a jim odpovídajícím 
„skontoprocentům“ přímo uplatnit slevu v podobě dřívější platby, v nižší částce, než je 
nominální hodnota faktury. Odběratelé v jiných zemích jsou na tyto platební podmínky 
zvyklí a vyžadují je i od dodavatelů z jiných zemí. Na tuto skutečnost reaguje i účetní 
metodika daných zemí, kdy je možné na základě této platební podmínky a 
uskutečněné platby v nižší než nominální hodnotě snížit základ DPH bez nutnosti 
vystavování dobropisů.   

Dalším typickým příkladem rozdílnosti konvencí, je používání termínu obchodního 
rozpětí oproti obchodní marži, která slouží k vyjádření míry hrubého zisku 
v obchodních organizacích. V Německu a Rakousku je zvykem používat spíše 
obchodní rozpětí, v našich zemích je více používána obchodní marže. Velké rozdíly 
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bývají i v míře používání interních výkazů zisků/ztrát vs. používání výkazů, 
předepsaných legislativou dané země. 

5. Závěr 

Informační a komunikační technologie jsou široce uplatňovány napříč všemi odvětvími. 
Využitelnost těchto technologií musí být ovšem podpořena i odpovídajícím rozvojem 
kompetencí samotných uživatelů jak z podnikové, tak i veřejné sféry. Nové technologie 
a podnikové informační systémy umožňují ve srovnání s minulostí kvalitativně i 
kvantitativně progresivnější přístup k informačním zdrojům a k práci s nimi. Tímto je 
umožněno provádět zásadní procesní i organizační změny uvnitř firem. Mimo to jsou 
nové informační technologie zároveň příležitostí i pro vytváření moderní a efektivní 
veřejné správy, která nabízí nové nebo zlepšené služby, včetně možnosti zpracování 
podstatně vyššího množství dat, čímž dochází opět ke zvyšování celkové produktivity 
ekonomiky. Moderní informační a komunikační technologie podmiňují rozvoj nových 
ekonomických činností a umožňují využívat informace a udržovat intenzivní kontakty 
bez ohledu na geografickou lokalizaci.  

Z výsledků výzkumu adaptace nadnárodních ERP v České a Slovenské republice 
vyplývá skutečnost, že řešení pomocí nadnárodních ERP je požadováno především 
těmito typy podnikatelských subjektů: 

 Firmy, které potřebují customizované systémy, aby dostály jednotným obchodním 
požadavkům na rozličných trzích. 

 Organizace, hledající minimalizaci nejrůznějších finančních nástrojů řízení pro 
kontrolu aktivit v různých zemích. 

 Korporace, které chtějí zvýšit operační efektivitu prostřednictvím centralizace 
managementu a řízení operativních procedur jako management, tok materiálu, 
nakládání s majetkem. 

 Organizace, hledající lepší správu obchodních procesů, pokrývajících různé divize 
a geografické oblasti. 

 Mezinárodní subjekty, které jsou lokálními pravidly donuceny používat metody a 
finanční reporting ve formátu dat odlišném od částí firmy, která je distribuovaná 
v jiné zemi. 

 Velmi vzdáleně distribuované firmy, jejich národní jednotky mohou představovat 
problém pro udržení konzistence firemní infrastruktury. 

V oblasti ERP je známá skutečnost, že bez ohledu na národnostní rozdíly, prosazuje 
top management nadnárodních organizací implementaci adaptovaných ERP. 
Implementační snahy adaptovaných produktů ERP jsou poháněny zejména 
ekonomickými motivy, využívající především maximum funkčností celého systému, 
které následně přinášejí výhody pro celou firmu, v podobě stejné komunikační řeči 
ekonomických termínů zároveň se snížením nákladů na IT v rámci skupiny podniků. 
V druhé řadě to bývají motivy vyplývající ze systému práce a procesních důvodů, které 
jsou tímto přímo přenositelné mezi jednotlivými pobočkami distribuované firmy. 

Dodavatelé, kteří plánují vstup na cizí trhy s ERP, mohou využít těchto poznatků a 
připravit si tak lepší strategii. Ti, co implementují tyto adaptované produkty, lepší 
vnímají technologická, organizační a environmentální požadavky vyplývající ze 
souhrnu požadavků na tato řešení.  
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