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Abstrakt 

Práce se zabývá problematikou přímých plateb v elektronickém obchodování v rámci 

České republiky i zahraničí. Popisuje nejpoužívanější způsoby plateb z funkčního a 

technického hlediska.  Na základě aktuálních trendů, které v elektronickém 

obchodování panují, se posléze snaží navrhnout optimální model zpracování plateb pro 

menší firmu, při zachování dobrého poměru cena / výkon. Navrhnuté řešení je při 

menších obměnách dobře využitelné i pro další firmy. 
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Abstract 

The thesis aim is to describe the issue of direct payments in e-commerce both for the 

Czech national region and international purposes. The most common payment methods 

are compared from technical and functional point of view. Based on up-to-date e-

commerce trends the thesis designs an optimal direct payments processing model for a 

small company. The main criterion is the highest price-performance ratio. With slight 

changes the designed solution can subsequently be fitted to other companies. 
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1 Úvod 

1.1 Historie elektronického obchodování 

V již dávných dobách byla potřeba urychlit výměnu informací mezi dodavateli a 

odběrateli, a proto byla snaha najít řešení, které by pokud možno minimalizovalo 

nutnost zásahu lidského faktoru do celého procesu. Dalším nezanedbatelným kritériem 

byly rovněž finanční výdaje ve formě nákladů na pracovní sílu, poplatků za poštovní a 

telekomunikační služby, nehledě na možné chyby lidského faktoru, jejichž řešení 

v důsledku také něco stojí.  

 

Z těchto důvodů byla snaha najít řešení, které by tyto negativní vlivy minimalizovalo. 

Jako odpověď přišly v osmdesátých letech tzv. EDI systémy (Elektronic Data 

Interchange). Uplatnění našly zejména v automobilovém průmyslu a dalších větších 

podnicích, kde bylo standardní zpracování objednávek z dlouhodobého hlediska 

neudržitelné. 

 

Přibližně počátkem 90. let, kdy zaznamenal větší rozmach Internet, jako komunikační 

médium, se začaly objevovat i první prvky elektronického obchodování, tak jak jej 

známe dnes. V tomto ohledu je nutné podotknout, že Evropa byla, a stále bohužel je, 

oproti USA poněkud zaostalá.  

 

„Elektronické obchodování je nejvýraznějším prvkem ekonomického prostředí, které 

často bývá označováno jako tzv. nová ekonomika. !ová ekonomika se od té původní 

neodlišuje obsahem řešených problémů nebo postupy řešení, ale zejména prostředky, 

kterými je dosaženo stanoveného cíle.“ (6, str. 221) 

1.2 Pojmy 

e-commerce – všeobecný pojem, který označuje veškeré obchodní transakce provedené 

v rámci internetu a jiných elektronických medií. Nosné prvky jsou především různé 

elektronické obchody, elektronický marketing, affiliate programy a další prvky, které 

mají za úkol podpořit obchod. 
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e-banking – označuje elektronické bankovnictví, které je do jisté míry výsledkem 

potřeb provádět transakce online přes elektronické médium (internet, telefon aj.). 

V současné době se jedná o zcela standardní službu, kterou poskytuje většina 

tuzemských, ale i zahraničních bankovních institucí. 

1.3 Typy přímých plateb 

1.3.1 Peněžní hotovosti 

Placení hotovostí patří mezi nejstarší způsob úhrady. Již ve starověku probíhala úhrada 

zboží nejprve naturální směnou, kdy jednotlivé osoby a kmeny měnily zboží dle svých 

aktuálních potřeb, posléze univerzálním platidlem (drahé kovy, šátečky, dobytkem), a 

historicky nejpozději mincemi a bankovkami, které byly dříve směnitelné za zlato  

tzv. zlatý standard, a jejichž hodnota je nyní navázaná na ekonomiku země, která je 

vydala. Všeobecně by se dalo říci, že peníze jako takové jsou stále, oproti 

bezhotovostním převodům, směnkám, šekům aj., nejdůvěryhodnějším platidlem, jemuž 

důvěřuje každý, bez ohledu na to, z jaké země pochází, jaké má vzdělání, či co dělá. 

 

Práce s hotovostí je ovšem pro mnoho lidi a firem nepohodlná a přináší mnoho starostí. 

Z tohoto důvodu se platby pomalu přenáší spíše do sféry bezhotovostních úhrad  

tzv. e-bankingu. 

1.3.2 Dobírky 

Typická nedůvěra Evropanů, a Čechů pak obzvláště, vedla k potřebě vytvoření služby, 

která by umožnila uhrazení zboží až při jeho samotném dodání. Proto byla zavedena 

dobírka, která tuto potřebu uspokojila. 

 

Tento způsob úhrady je zejména v Česku velice oblíbený a užívá jej takřka 60% 

koncových odběratelů při obchodování na internetu. V počátcích elektronického 

obchodování bylo toto číslo ještě vyšší, neboť placení při převzetí zboží bylo, a pro 

mnohé stéle je, podstatně komfortnější, než nutnost navštívit pobočku banky a zadat 

příkaz k úhradě. Naštěstí tento neduh opět řeší e-banking. 
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Na druhou stranu je nutné zmínit i jistá rizika, která spočívají především v nesolidnosti 

některých obchodních firem. Ne zřídka se stává, že zákazníkovi prostřednictvím pošty 

dojde zcela jiné zboží, než které objednal. Následné vymáhání finančních prostředků 

zpět bylo, a stále je, dost problematické. 

1.3.3 Převody z účtu 

Prakticky každá banka umožňuje bezhotovostní převod peněz z účtu na účet a to jak 

v rámci tuzemska, tak do zahraničí. V dřívějších dobách byly bankovní účty spíše 

doménou firem, které je hojně využívaly při obchodování mezi sebou. V pozdější době 

se tyto služby zpřístupnily i běžným fyzickým osobám, které účty nejdříve používaly 

výhradně ke spoření, nyní také k běžnému placení zboží a služeb. 

 

Za určitých okolností by se dalo říci, že peníze uložené na účtu jsou v mnohem větším 

bezpečí, než hotovost, na druhou stranu výjimka potvrzuje pravidlo a již ne málo lidí se 

přesvědčilo, že toto tvrzení nemusí být zas tak pravdivé. Tyto negativní zkušenosti 

odrazují zejména starší občany před využíváním služeb bankovních ústavů. 

 

V dnešní době využívají tento způsob platby nejen firmy, ale i běžní občané, kteří na 

účtu shromažďují většinu svých finančních prostředků a následně z nich čerpají jak 

prostřednictvím přímých příkazů k úhradě, tak prostřednictvím platební karty. 

1.3.4 Platební karty 

Přímo navazuje na vlastnictví bankovního účtu a dalo by se říci, že se jedná o dosti 

podobný způsob, jako je příkaz k úhradě, pouze se liší způsob používání. Využívání 

platebních karet je vysoce oblíbené především v USA, kdy je kartou placena drtivá 

většina všeho zboží a služeb. Naopak v České republice je pohlíženo na přímé placení 

platební kartou spíše s nedůvěrou a potrvá ještě jistou dobu, než bude oblíbenost této 

metody podobná, jako v zahraničí. 

 

Nedůvěra pramení zejména z obav z možného zneužití karty. Lidé se obávají zadávat 

údaje na neznámých webových stránkách a raději sáhnou k běžnému bankovnímu 

převodu, který je přitom mnohdy podstatně dražší, zejména pak při platbách do 
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zahraničí. Banky se proto snaží osvětou zákazníků a nabídkou doplňkových služeb, 

například virtuální platební karta, tyto obavy rozptýlit. 

1.3.5 Směnky a šeky 

V Česku se jedná o spíše ojedinělý způsob úhrady v prostředí elektronického 

obchodování. Směnky jsou spíše chápány jako jisté záruky úvěru, v ojedinělých 

případech pak jako přímý platební prostředek. Šek je pak čistě platebním nástrojem.  

(6, str. 69) 

 

V obou případech je užívání šeků a směnek ošetřeno tzv. Ženevské konvenci z roku 

1930 a 1931, od které se pak dále odvíjí legislativa jednotlivých států. Bohužel ne ve 

všech zemích světa byla tato konvence přijata a z tohoto důvodu mohou být v některých 

zemích pravidla pro užívání směnek a šeků odlišná. 

1.3.6 Kreditní systémy 

Jedná se o systémy, kdy jsou peněžní prostředky uloženy virtuálně v systému 

obchodního partnera, případně zcela externím systému (PayPal) a vkladatel může 

s tímto kreditem volně nakládat při nákupu zboží a služeb. Tyto systémy se provozují 

v různých modifikacích. Jako dvě hlavní skupiny můžeme rozlišit systémy, kde je 

nejdříve nutné zaslat jisté finanční prostředky a na základě jejich výši jsou přiděleny 

kredity, nebo jsou přiděleny kredity v rámci obchodního krátkodobého úvěru, který se 

pak dodatečně splatí. 

 

První, nejčastější, případ je běžný zejména u externích platebních systémů, které 

umožňují placení služeb a zboží v různých obchodech, které daný způsob úhrady 

podporují. Tyto služby jsou určeny a využívány zejména koncovými zákazníky. Pro 

provozovatele nese tento systém nulové riziko, neboť kredity přiděluje až po jejich 

uhrazení. Tento způsob se v České republice užívá pouze výjimečně, nanejvýš v rámci 

jedné firmy (např. platby za telefon). 

 

 

 

 



11 

 

2 Vymezení problému, cíle práce a informační zdroje 

Práce má za cíl najít řešení platebního systému pro maloobchodní firmu provozující 

elektronický obchod. Navrhovaný systém by měl být zvolen s ohledem na aktuální 

trendy v platebním styku při zachování optimálního poměru cena / výkon. 

 

Pro návrh řešení je nutné zohlednit jak pohled zákazníků, tak pohled firmy. V mnoha 

případech toto není zcela jednoduché, neboť požadavky firem na ideální způsoby plateb 

jsou v některých případech výrazně odlišné, než požadavky zákazníků. Musí tedy dojít 

k nalezení určitého kompromisu, který by byl přijatelný pro obě strany. Jako příklad 

můžeme uvést možnost dobírek a hotovostních úhrad za zboží a služby, které stále ještě 

preferuje většina zákazníků, nicméně pro firmy se jedná, po administrativní stránce,  

o zátěž navíc. 

 

Nejen z tohoto důvodu je pro každou firmu životně důležitý jistý druh ekonomického 

informačního systému, bez které by nemohla fungovat vůbec, nebo jen velmi obtížně. 

V dřívějších dobách roli IS splňovaly různé druhy kartoték a knih, do kterých se 

potřebné údaje zapisovaly ručně. V dnešní době je to již spíše doménou počítačů, kdy 

jsou veškeré údaje ukládány v elektronické podobě a poněkud zastaralá forma 

papírových zápisů přetrvává jen z důvodu dokladování a záloh. 

 

Tohoto jsou si samozřejmě dobře vědomi všichni, napříč odvětvím a výjimku nečiní ani 

bankovní ústavy. Ty se snaží portfolio svých služeb přizpůsobit právě těmto trendům 

z posledních let a to jak na míru běžných fyzických osob, tak firmám a podnikatelům. 

Výsledkem tohoto snažení je e-banking. 

 

Firmy se naopak snaží najít v těchto nových trendech to, co by mohly využít ve svůj 

prospěch, případně v některých případech i nový podnikatelský záměr. Začínají nejen 

využívat, ale i nabízet různé elektronické služby, které se posléze vyhraňují do zcela 

nových částí. Jmenovat můžeme například e-learning či e-government. Běžní občané, 

koncový zákazníci, pak z těchto nových služeb většinou pouze profitují.  
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V mnoha případech dochází k tomu, že firmy nedokážou reagovat natolik rychle, jak je 

v této době potřebné a stávají se tak méně konkurence schopné, což v důsledku může 

vést k jejich úplnému zániku. Důvody, proč se tak děje jsou různé, nicméně v mnoha 

případech je to záležitost nedostatečné informovanosti vedení firmy nebo podcenění 

situace. Tyto fatální chyby se projeví mnohdy až tehdy, když je pozdě a schopnější 

konkurence je pohltí. 

 

Při psaní této práce jsem vycházel především z mých osobních zkušeností, které jsem 

nabral během svého dvouletého působení ve firmě, zabývající se prodejem komponent a 

příslušenství k osobním počítačům. Za uvedenou dobu jsem měl příležitost získat cenné 

poznatky ze všech oblastí podnikání dané firmy. Pro teoretickou část této práce byla 

nicméně neméně důležitým zdrojem literatura uvedená v seznamu a rovněž další 

internetové zdroje, které jsou uvedeny na stejném místě. Veškerá statistická data, 

z nichž je čerpáno, pochází z interních zdrojů firmy, která byla získána na základě její 

stávající činnosti. 
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3 Teoretická východiska práce 

3.1 Bezhotovostní bankovní převody 

3.1.1 Typy účtů 

Dle způsobu využití a určení, nabízí bankovní ústavy dvě základní skupiny účtů. 

V jednom případě jsou určeny pro běžné nepodnikající fyzické osoby, v druhém případě 

pro podnikatele a firmy. 

3.1.1.1 Osobní účet 

Tyto účty jsou určeny běžným občanům, kteří je využívají k akumulaci přijatých plateb 

(typicky mzda od zaměstnavatele) a provádění běžného platebního styku (platby kartou, 

inkaso, trvalé příkazy apod.). Nabídka doplňkových služeb je tomuto účelu rovněž 

patřičně upravena. V omezené míře využívají tyto osobní účty i podnikatelé – fyzické 

osoby, ke svým komerčním aktivitám. Je to zejména z důvodu výrazně nižších cen za 

jejich vedení a mnohdy i výhodnějších podmínek pro získání úvěrových produktů 

menšího objemu. 

3.1.1.2 Podnikatelský účet 

Podnikatelské účty jsou určeny právnickým osobám a osobám samostatně výdělečně 

činným. Tyto účty jsou většinou užívány přímo k výdělečné činnosti a jsou vázány na 

IČ (Identifikační číslo) subjektu. Oproti běžným osobním účtům je hlavní rozdíl 

v nedanění úroků plynoucích z objemu finančních prostředků na účtu. Rovněž portfolio 

služeb poskytované bankami k těmto účtům je optimalizována na míru. Jako příklad 

můžeme uvést různé druhy platebních rozhraní, možnost přímé komunikace 

s ekonomickými programy atd. Do této skupiny se řadí i bankovní účty, které jsou 

poskytovány různým veřejným nadacím, kde je potřeba zajistit naprostou 

transparentnost při zacházení s finančními prostředky. 

3.1.2 Předpoklady použití 

Pro využívání výhod bezhotovostních bankovních převodů je nutné vlastnit účet u 

některé z bankovních institucí, které tyto služby poskytují. Nutno podotknout, že 
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v dnešní době splňuje tuto podmínku drtivá většina firem, podnikatelů, ale i běžných 

fyzických osob. 

3.1.2.1 Uzavření smlouvy o poskytování bankovních služeb 

Smlouva vzniká mezi bankou a budoucím majitelem účtu, který může s tímto účtem 

disponovat. Smlouva má vždy písemný charakter a banka se jejím podpisem zavazuje 

zřídit bankovní účet na dobu neurčitou. Banka je povinná poskytovat spolu s provozem 

účtu následující služby: 

 

• Přijímat platby na účet a vyplácet z něj platby majiteli 

• Provádět platby na vrub tohoto účtu ve prospěch třetí osoby 

• Poskytovat majiteli v dohodnutých termínech a dohodnutou formou informace o 

stavu účtu prostřednictvím jejich výpisů 

 

Mezi další doplňkové služby, jejichž poskytování je v dnešní době zcela běžné, patří: 

 

• Možnost využívání krátkodobých úvěrů, tzv. čerpání do mínusu 

• Vedení platebních a debetních karet 

• Využívání SIPO, inkasa a dalších podobných služeb 

 

Při zakládání účtu může být vyžadován minimální základní vklad. Jeho výši si určují 

jednotlivé banky individuálně. 

3.1.2.1.1 Zákonné podmínky pro uzavření smlouvy 

Smlouvu o poskytování bankovních služeb může uzavřít každá osoba starší 18 let 

s trvalým bydlištěm na území ČR i mimo něj, která je svéprávná a je schopná se 

prokázat platným dokladem totožnosti. V některých případech může uzavřít smlouvu i 

osoba mladší 18 let s povolením zákonného zástupce. 
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V případě, že chce občan (nepodnikající fyzická osoba) se sídlem v ČR založit účet 

v zahraničí, nepodléhá toto rozhodnutí žádnému povolení nebo oznamovací povinnosti1. 

V ostatních případech, určených vyhláškou, existuje oznamovací povinnost od  

1 milionu výše. Konkrétní podmínky si pak určuje každá zahraniční banka individuálně. 

3.1.2.1.2 !áležitosti smlouvy 

„Smlouva o založení depozitního účtu musí mít vždy písemnou formu s výjimkou 

smlouvy o vkladu podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (ve znění 

pozdějších novel). !edodržení písemné formy má za následek její absolutní neplatnost.“ 

(5, str. 25) 

 

Každá smlouva musí obsahovat: 

 

• Označení obou smluvních stran 

• Odvolání na právní předpis, podle kterého je smlouva uzavřena 

• Datum podpisu smlouvy a den, od kdy je klient oprávněn s účtem disponovat 

• Informace o měně, ve které je účet veden 

• Podmínky (úroky, poskytování výpisů, obchodní podmínky atd.) 

• Podpisy obou smluvních stran 

 

Pokud údaj o měně chybí, předpokládá se, že měna účtu bude v národní měně, tedy 

konkrétně v českých korunách. Vzhledem k častým obměnám podmínek, je ve 

smlouvách většinou uváděn pouze odkaz na místo, kde je můžeme nalézt. 

3.1.2.1.3 Vypovězení smlouvy 

Smlouva může být vypovězena jak ze strany banky, tak ze strany majitele účtu. Druhá 

z uvažovaných variant bývá výrazně častější. V případě, že je smlouva vypovězena ze 

strany banky, výpověď nabývá platnosti ke konci kalendářního měsíce po měsíci, kdy 

byla majiteli výpověď doručena. Majitel účtu může smlouvy vypovědět s okamžitou 

platností. Smrtí majitele účtu však smlouva nezaniká. 

                                                 
1 Určuje vyhláška ČNB 351/2003 Sb. Stejně tak určuje výjimky, ve kterých ohlašovací povinnost 
existuje. 
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3.1.3 Formát čísla účtu 

Číslo účtu se skládá z volitelného předčíslí a základního čísla, nazývané též jako 

bankovní spojení. „Pojem bankovní spojení je nejdůležitějším údajem nejenom 

v bezhotovostním platebním styku. Bankovní spojení jednoznačně identifikuje účet 

klienta i banku, ve které je účet veden.“ (5, str. 39) 

 

Předčíslí, je-li uvedeno, má 2 až 6 znaků. Základní číslo účtu má pak 2 až 10 znaků. 

Z důvodu kontroly musí předčíslí i základní číslo splňovat kontrolu na modulo 11, tj. 

součet součinů an * 2n. Názorný příklad uveden v příloze č. 1 

 

Samotný zápis čísla účtu není taktéž zcela triviální, přesněji správně rozlišit předčíslí od 

základního čísla. Z tohoto důvodu existuje několik jednoduchých pravidel, podle 

kterých by se při zápisu mělo, v případě pochybností, postupovat. 

 

1. Údaj před pomlčkou zadáváme jako předčíslí, údaj za pomlčkou jako základní 

číslo účtu. Pokud není tento zápis bankou akceptován, postupuje se podle bodů 

níže. 

2. Odmyslíme si pomlčku. Deset znaků zprava použijeme jako základní číslo a 

zbývající znaky použijeme jako předčíslí. Toto pravidlo platí i pro čísla účtů, 

které jsou bez pomlčky. 

3. Nuly na začátku nemusíme zapisovat. Platí tedy, že 0042224764 je to samé jako 

42224764, stejně tak 000000-0042224764 je ekvivalentní se zápisem 42224764. 

 

V dnešní době se od užívání předčíslí zcela ustupuje, takže tyto problémy postupně 

mizí. Rovněž se již u některých bank používá pravidlo (například mBank), že předčíslí 

je zcela nepovinné a účet s číslem 2119-42224764 můžeme zapsat pouze jako 

42224764. 

3.1.4 Kód banky 

Aby bylo číslo účtu úplné, je doplňováno dalším údajem, tzv. kódem banky. Kód banky 

je 4 místný číselný údaj, který jednoznačně identifikuje bankovní ústav a zapisován za 
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číslo účtu, oddělen lomítkem. Tento jednoznačný identifikátor přiděluje ČNB všem 

bankovním institucím. Kompletní seznam je uveden v příloze č. 8 

3.2 Obsluha účtu 

Aby mohl majitel účtu nakládat s uloženými finančními prostředky, musí mu bankovní 

ústav k tomuto účelu poskytnout prostředky. 

3.2.1 Papírové příkazy 

V tomto případě musí majitel účtu osobně navštívit banku a na základě vyplněného 

formuláře zadává buď příkaz k úhradě, nebo k výběru hotovosti. Tento způsob obsluhy 

účtu zde existuje již od samého počátku existence bankovních účtů, nicméně vzhledem 

k nutnosti neustále navštěvovat banku byla snaha neustálé osobní návštěvy omezit. 

Z tohoto důvodu vzniklo celé odvětví e-bankingu, které má za úkol tyto problémy 

eliminovat. Nutné je však podotknout fakt, že ačkoliv je tento způsob obsluhy účtu na 

mírném ústupu, stále je, a stále bude používán. Hlavním důvodem je především jistý 

konzervativní přístup některých klientů, kteří odmítají nebo nemají možnost obsluhovat 

svůj účet elektronicky. Druhou skupinou jsou především firmy, které manipulují 

s velkými objemy finančních prostředků. Některé bankovní ústavy totiž mají nastaveny 

pevné peněžní limity, kdy při jejich překročení není možné služeb e-bankingu využít. 

Poslední skupinu pak tvoří spíše služby, jejichž využívání banka prostřednictvím 

elektronických cest neumožňuje. 

 

Seznam možných operací s účtem při osobní návštěvě: 

• Výběr hotovosti z účtu 

• Příkaz k úhradě 

• Zadání trvalého příkazu, povolení inkasních plateb 

• Žádost o úvěrový produkt 

• Žádost o vystavení kreditní/debetní karty 

• Nastavení dispozičních práv třetí osobě 

• Založení a zrušení účtu 

• Další služby jako vystavení různých potvrzení atd. 



18 

 

3.2.2 E-banking 

Zejména v poslední době toto odvětví ve velké míře expanduje. E-banking je reakce na 

potřebu klientů zacházet s účtem mnohem operativněji, než dříve. Banky se proto snaží 

nabízet nové produkty, které by tento zájem uspokojily. Na českém trhu existuje mnoho 

bankovních ústavů, které nabízí nějakou formu e-bankingu. Hlavní rozdíl je však 

v technické vyspělosti jednotlivých služeb. Za průkopníka v tomto ohledu můžeme 

považovat eBanku, která od samého počátku nabízela a stále nabízí nejvyšší úroveň 

služeb. 

3.2.2.1 Internetové rozhraní 

Prostřednictvím běžného internetového prohlížeče je majitel účtu schopný disponovat se 

svým účtem a omezen je pouze výčtem nabízených služeb daného bankovního ústavu. 

Jedinými faktickými požadavky na možnost užívat tento způsob obsluhy účtu je mít 

přístup k počítači s internetem a disponovat základní počítačovou gramotností. Na 

rozdíl od ostatních metod e-bankingu disponuje tento způsob manipulace s účtem taktéž 

největšími možnostmi ověření uživatele. Mezi nejpoužívanější patří ochrana 

certifikátem, jménem a heslem, osobní klíče či mobilní telefony (prostřednictvím 

bankovní aplikace na SIM kartě). Tento způsob ovládání účtu je populární zejména  

u mladší populace, což je zapříčiněno vyšší počítačovou gramotností než u starších 

občanů. 

3.2.2.2 SIM Toolkit (GSM) 

Tato metoda obsluhy účtu spočívá v nahrání bankovní aplikace na SIM kartu od 

mobilního operátora, která se následně obsluhuje prostřednictvím mobilního telefonu. 

Jako značnou nevýhodu můžeme považovat poměrně omezené množství služeb, které 

lze tímto způsobem využívat (většinou se omezuje pouze na příkazy k úhradě a zjištění 

výše použitelného zůstatku), taktéž nutnost podpory ze strany operátora a mobilního 

telefonu této metodě příliš nenapomáhá k větší míře rozšíření. Veškeré operace jsou 

chráněny bankovním PIN kódem, tzv. BPIN. 

3.2.2.3 Telebanking 

V českých podmínkách se jedná rovněž o oblíbenou metodu obsluhu účtu, kterou 

poskytuje většina bankovních ústavů. „Telefon je na rozdíl od počítače přístroj známý 
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klientům všech věkových kategorií a působí bezpečně, ačkoliv toto zdání může být 

klamné.“ (4) Princip spočívá v telefonickém, případně faxovém kontaktu s bankéřem, 

který na základě autorizace provede požadovanou operaci na účtu. Autorizace spočívá 

většinou v identifikování se kontrolním PINem, který si majitel účtu zvolil při zřízení 

služby. V některých případech může být identifikace dodatečně doplněna informacemi 

o majiteli účtu, případně kontrolní otázkou. 

3.2.2.4 Platební karty 

Platební karty (Obr. 1) patří mezi prostředky, kterými lze čerpat finanční hotovost 

z účtu, případně s nimi platit za nákupy a služby. V dnešní době jsou tyto karty užívány 

ve velkém měřítku. Po fyzické stránce můžeme platební kartu popsat jako malou 

plastovou kartičku o rozměrech stanovených standardem ISO 7810, která obsahuje 

údaje identifikující jejího majitele. „Mezi údaje, které může karta obsahovat, patří 

jméno a příjmení, fotografie, podpis, magnetický proužek, čip či otisk palce.“ (11) 

 

Obr. 1: Nákres platební karty2 

 

 

Platební karty můžeme rozdělit do několika skupin, dle různých kritérií. Mezi 

nejčastější dělení patří dle způsobu zaúčtování plateb. 

 

Debetní karta – v českých podmínkách nejpoužívanější typ karty. Slouží převážně 

k výběru hotovostí z bankomatů a úhradě zboží a služeb. Samotné zaúčtování se 

                                                 
2 Stáhnuto ze sítě Internet. Autor neznámý. 
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provádí zpětně se zpožděním několika dnů až týdnů. Finanční krytí karty je hodnoceno 

dle aktuálního použitelného zůstatku na účtu majitele.  

 

Kreditní karta – umožňuje nákup zboží a služeb na úvěr. Je využíván princip tzv. 

revolvingového úvěru, kdy je úvěr automaticky obnoven po jeho předchozím uhrazení. 

Pro majitele této karty plynou dvě zásadní výhody, mezi něž patří nemít povinnost mít 

na účtu dostatek finančních prostředků a nulové úroky v případě včasného splacení 

půjčky. 

 

Charge karta – obdoba kreditní karty. Hlavní rozdíl je v tom, že není čerpán žádný úvěr, 

ale je nutnost dorovnat účet k určitému sledovanému datu. Opět nejsou v tomto případě 

účtovány žádné úroky. 

 

Úvěrová karta – tyto karty nabízejí nebankovní instituce, které se zabývají 

poskytováním úvěrů. Funkce je podobná jako v případě kreditní karty s tím rozdílem, že 

zde většinou není žádné bezúročné období. 

 

Platební karty můžeme rovněž rozdělit dle technologie výroby, respektive prvků, které 

karta obsahuje. Základní tři skupiny jsou. 

 

Karta s magnetickým proužkem – na magnetický proužek jsou zaznamenávány údaje o 

použití karty. „Magnetický proužek je složen ze tří stop, u kterých je detailně stanovena 

struktura dat a účel použití (např. jedná-li se o vnitrostátní, mezinárodní off-line či o 

on-line transakci).“ (11) Tento typ karet je pomalu na ústupu zejména z důvodu menší 

bezpečnosti. 

 

Karta s čipem – oproti předchozímu typu karet umožňuje lepší míru zabezpečení 

(vyžaduje ověření PIN kódem). Nevýhoda je v menším množství terminálů, které umí 

tyto karty obsluhovat. 

 

Hybridní karta – v dnešní době nejpoužívanější typ karet. Obsahuje jak magnetický 

proužek, tak čip, díky čemuž je její použití nejuniverzálnější. 



 

 

V současné době je vydáváno několik druhů karet od různý

leadery trhu Visa International

obchodních značek na trhu je znázorněn v níže uvedeném grafu

 

Obr. 2: Podíl obchodních značek 

3.2.3 Bezhotovostní p

Aby celý systém bezhotovostních operací fungoval, je nutné mít k

který zajistí možnost obousměrného přelévání finančních prostředků z

druhý a na opak. K tomuto slouží bezhotovostní bankovní pře

3.2.3.1 Převod v rámci jedné banky

Z technického hlediska se jedná o nejjednodušší možnou variantu. Oba účty, jak účet 

příjemce, tak účet plátce, jsou vedeny u jedné bankovní instituce. V

zákon stanovuje, že kompletní převod, tj. odepsání prost

prostředků na druhý účet, musí trvat maximálně jeden pracovní den. 

 

Samotný převod započne písemným, či elektronickým platebním příkazem majitele 

účtu. Ten následně banka zkontroluje na správnost a úplnost požadovaných údajů, ov

si dostatečné množství finančních prostředků na zdrojovém účtu a taktéž zkontroluje 

existenci cílového účtu. Pokud je vše v

V dnešní době elektronického bankovnictví tato procedura mnohdy trvá pár desítek 

                                        
3 Zdroj: Sdružení pro bankovní karty (SBK)
URL: <http://www.bankovnikarty.cz/web_sbk/statistiky/download/sbk_statistika_2007.pdf
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současné době je vydáváno několik druhů karet od různých asociací

Visa International a MasterCard. (8, str. 116) Podíl jednotlivých 

na trhu je znázorněn v níže uvedeném grafu (Obr

obchodních značek na trhu vydaných platebních karet za rok 20073 

tovostní převody v praxi 

Aby celý systém bezhotovostních operací fungoval, je nutné mít k dispozici prostředek, 

který zajistí možnost obousměrného přelévání finančních prostředků z

tomuto slouží bezhotovostní bankovní převody. 

rámci jedné banky 

technického hlediska se jedná o nejjednodušší možnou variantu. Oba účty, jak účet 

příjemce, tak účet plátce, jsou vedeny u jedné bankovní instituce. V

zákon stanovuje, že kompletní převod, tj. odepsání prostředků z jednoho a připsání 

prostředků na druhý účet, musí trvat maximálně jeden pracovní den.  

Samotný převod započne písemným, či elektronickým platebním příkazem majitele 

účtu. Ten následně banka zkontroluje na správnost a úplnost požadovaných údajů, ov

si dostatečné množství finančních prostředků na zdrojovém účtu a taktéž zkontroluje 

existenci cílového účtu. Pokud je vše v pořádku, nic nebrání převod uskutečnit. 

dnešní době elektronického bankovnictví tato procedura mnohdy trvá pár desítek 

                                                 

Zdroj: Sdružení pro bankovní karty (SBK) [online].  
http://www.bankovnikarty.cz/web_sbk/statistiky/download/sbk_statistika_2007.pdf
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Samotný převod započne písemným, či elektronickým platebním příkazem majitele 

účtu. Ten následně banka zkontroluje na správnost a úplnost požadovaných údajů, ověří 
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sekund, v horším případě minut. V případě papírového zadání příkazu je nutné počítat 

s dobou delší, řádově hodin. 

3.2.3.2 Převod mezi dvěma bankami 

Zde se situace poněkud komplikuje. Převod již není záležitostí pouze jedné banky, ale 

kromě banky příjemce je zde i zapojen prostředník ve formě clearingového centra ČNB, 

konkrétně se pak jedná o tzv. mezibankovní zaúčtovací systém CERTIS (Czech Express 

Real Time Interbank Gross Settlement). S ohledem na relativně komplikovanou cestu 

zákon v tomto případě stanovuje lhůtu na převod peněžních prostředků z jedné banky 

do druhé na 3 pracovní dny. 

 

Obr. 3: Schematické zakreslení mezibankovního platebního systému se zúčtovacím systémem4 

 

 

 

                                                 
4 MÁČE, M. Platební styk – klasický i elektronický. Praha: Grada, 2006. 220 s. ISBN 80-247-1725-5. 
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Počáteční postup je shodný s bankovními převody v rámci jednoho ústavu. Po 

provedených kontrolách je však příkaz převeden do datového souboru pro 

mezibankovní zaúčtování a uložen do fronty, kde čeká na dávkové odeslání souborů do 

systému CERTIS. Tato doba, po kterou se čeká na dávkové odeslání, je závislá 

především na interních směrnicích dané banky. V některých bankách se příkazy 

odesílají několikrát během dne, jinde například jen v 7 hodin ráno. Může se tedy klidně 

stát, že zadáme-li příkaz v 6:30, bude odeslán do půl hodiny, kdežto druhý příkaz 

zadaný pět minut po sedmé bude čekat bezmála 24 hodin. 

 

Po přijetí souborů systémem CERTIS jsou data zpracovány a opět zkontrolovány. Navíc 

se zde bere v úvahu fakt, zda má zdrojová banka dostatečný objem finančních 

prostředků na svém účtu u ČNB. Pokud je vše v pořádku, clearingové centrum zašle 

daný příkaz, opět v dávce spolu s jinými, cílové bance. V opačném případě je příkaz 

uložen do tzv. zádržné fronty, kde čeká na doplnění finančních prostředků zdrojovou 

bankou. Jakmile cílová banka obdrží soubor dat, provede jejich zaúčtování a na cílový 

účet jsou připsány dané finanční prostředky. 

 

V ideálním případě může být celá cesta zvládnuta za jeden pracovní den, nicméně to 

platí pouze v ideálním případě, kdyby nedošlo k žádnému zdržení příkazu. Běžná lhůta 

v rámci tuzemských bank je přibližně dva pracovní dny. 

3.2.3.3 Zabezpečení a autorizace plateb 

V případě papírových příkazů je situace poměrně jednoduchá. Bankovní ústav má ve 

své databázi uložen podpisový vzor majitele účtu, případně osoby, která má právo 

s účtem disponovat. Na každém příkazu je pak podpis oprávněné osoby, který je 

porovnán s uloženým podpisovým vzorem. 

 

Mnohem komplikovanější situace je v případě elektronického bankovnictví. Zde 

existuje několik různých metod ověřování příkazů, z nichž některé jsou bezpečnější, 

některé méně. „Kvalitněji zabezpečené systémy užívají služeb certifikační autority 

(často se jedná o interní certifikační autoritu banky, poskytující certifikáty veřejných 

klíčů asymetrického šifrování pro klienty a pro interní potřeby banky).“ (8, str. 121) 
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Uživatelské jméno a heslo – jedná se velice primitivní způsob ověření, který je bankami 

používán zcela ojediněle. V současné době jej používá pouze mBank a ING Bank. 

 

Uživatelský certifikát – poměrně bezpečná metoda, která využívá certifikátu k ověření 

klienta. Nevýhodou je relativně snadná kompromitace volně vystaveného certifikátu. 

 

Čipová karta – navazuje na výhody certifikátu. Poskytuje však výrazně větší bezpečnost 

díky tzv. 2 faktorové autentizaci. 

 

SIM Toolkit aplikace, osobní el. klíče – Oprávněná osoba zná uživatelské jméno a pro 

každou operaci si generuje jednoúčelové heslo, které je navíc generováno v závislosti na 

údajích obsažených ve formuláři. Mírou své bezpečnosti se řadí na úroveň čipových 

karet.  

3.2.4 Poplatky 

Jak tomu bývá i zde existují ve spojitosti s užíváním bankovních služeb jisté poplatky. 

Nutno říci, že konkrétně v České republice se s nimi příliš nešetří a zpoplatněno je snad 

vše. Naštěstí tlak trhu přispívá k jejich postupnému odstraňování. Příklady bankovních 

poplatků jsou uvedeny v příloze 7. 

3.2.4.1 Za co vlastně platíme 

Většina poplatků je fixně stanovena dle ceníku dané banky. Mezi ně patří například 

poplatek za příkaz k úhradě, poplatek za zavedení trvalého příkazu či inkasních plateb. 

V kurzu jsou i mnohem absolutnější poplatky jako například za hotovostní výběr či 

vklad, založení nebo dokonce zrušení účtu. Ve světě jsou veškeré tyto věci většinou 

naopak zdarma a banka vydělává pouze na investování prostředků, které si k ní uložili 

její klienti. 

3.2.4.2 Poplatky clearingovému centru  

Ačkoliv to není na první pohled zřejmé, i využívání systému CERTIS něco stojí a za 

každý mezibankovní příkaz k úhradě je účtován jistý poplatek. Ten je stanoven mezi 

ČNB a konkrétní bankou. Přesná cena se odvíjí dle množství prováděných příkazů a 

doby, kdy banka do centra příkazy odesílá. Noční režim je mnohem levnější, než 
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příkazy provedené ve špičku, tedy kolem 10-15 hodiny. Ceníkovou politiku používá 

také ČNB jako určitý nástroj ke korigování provozu, ve svém clearingovém centru. 

Mohla by totiž snadno nastat situace, kdy by se centrum zahltilo velkým množstvím 

požadavků z různých bank. 

3.3 Zahraniční platební styk 

3.3.1 Evropský hospodářský prostor (EHP) 

Vznikl dne 1. ledna 1994 smlouvou mezi Evropskou unií a Evropským sdružením 

volného obchodu (ESVO/EFTA). Uvedená smlouva umožnila zemím ESVO se 

zúčastnit jednotného evropského trhu, aniž by musely být členy Evropské unie. 

V současné době tak EHP zahrnuje veškeré země Evropského společenství a navíc 

Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Ekvivalentní anglické označení pro EHP je European 

Economic Area (EEA). 

3.3.2 IBAN 

„IBA! (International Bank Account !umber) je bankovní spojení přeshraničního 

platebního styku, které má závaznou strukturu a je užíváno všemi bankami zemí 

Evropského hospodářského prostoru.“ (7, str. 149) Rovněž má za úkol urychlit, 

zjednodušit a zlevnit takto prováděné platební příkazy. 

3.3.2.1 Historie 

Jako standard byl vytvořen v druhé polovině 90. let organizací ECBS (European 

Committee for Bankiny Standards) a vycházel z normy ISO 13616. Na rozdíl od ní byl 

však definován přísněji a proto byla snaha o doplnění ISO 13616 dle normy IBAN. 

Registr IBAN spravovala ECBS, později v roce 2005 převzala správu registru EPC 

(European Payments Council). Registr obsahoval definice IBAN jednotlivých států, 

konkrétně pro ty státy, jejichž banky formát IBAN pro svoji zemi stanovily a v registru 

zaregistrovaly. Pro Českou republiku byl patřičný kód IBAN zaregistrován v roce 2002 

z iniciativy ČNB. Od roku 2007 jsou kódy IBAN ve správě společnosti SWIFT.5 

                                                 
5 IBAN – Mezinárodní číslo účtu – Česká národní banka [online]. URL: 
<http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/iban/iban_mezinar_cislo_uctu.html>. 
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3.3.2.2 Formát IBAN kódu 

Formát mezinárodního čísla účtu je stanoven na základě těchto kritérií: 

• Může obsahovat číslice a velká písmena anglické abecedy 

• První dva znaky obsahují kód země, druhé dva znaky obsahují kontrolní číslici, 

na základě které je možné provádět kontrolu správnosti zadání kódu IBAN, 

zbývajících až 30 znaků obsahuje číslo účtu a kód bankovního ústavu, u kterého 

je účet veden. Strukturu těchto znaků (pozic) si určuje každá země sama. 

• Existují dva standardizované zápisy kódu IBAN. Elektronický formát bez mezer 

a písemný formát s mezerou za každou čtveřicí znaků. 

 

Ukázka kódu IBA!: 

9árodní číslo účtu Elektronický formát kódu IBA9 Písemný formát kódu IBA9 

1036068001/2400 CZ1224000000001036068001 CZ12 2400 0000 0010 3606 8001 

 

3.3.3 SWIFT 

Jedná se o nezávislou mezinárodní společnost, která má za úkol zajistit provoz 

telekomunikační sítě určenou převážně pro potřeby bank a jiných finančních institucí. 

Každá banka obdrží jedinečný identifikátor tzv. SWIFT kód, na základě kterého je 

posléze v systému identifikována. 

3.3.4 Bankovní poplatky 

Stejně jako v tuzemském bankovním styku i v zahraničním je stanovena řada poplatků, 

kterými jsou veškeré bezhotovostní transakce zatíženy. 

3.3.4.1 Stanovení jejich výše 

Většina bankovních ústavů v ČR stanovuje poplatky jako procentuální část z celkové 

sumy, která je předmětem převodu. Nejnižší možný poplatek se pohybuje kolem 200Kč, 

strop je pak stanoven v rozmezí přibližně 1500 až 2000Kč. Jistou výjimku tvoří 

bankovní styk se státy, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP). Zde 

je poplatek stanoven fixně kolem 200Kč. 
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Samotný poplatek může být rovněž ovlivněn poplatky dalších bank, včetně banky 

příjemce. Existují celkem tři možné způsoby úhrad poplatků. 

 

BEN – veškeré poplatky, včetně poplatky banky plátce, hradí příjemce 

SHA – plátce hradí poplatky své banky, příjemce rovněž své bance, případně dalším 

zprostředkujícím bankám 

OUR – veškeré poplatky, včetně poplatky banky příjemce, hradí plátce 

 

Poslední z uvedených způsobů (OUR) patří v zahraničním obchodním styku 

k nejpoužívanějším. Je to zejména z toho důvodu, že například v případě úhrady faktury 

by byl příjemce částky de facto krácen o sumu bankovních poplatků. Nutné upozornit 

také na fakt, že veškeré platby v EHP mají výchozí způsob hrazení poplatků nastaven na 

SHA, tedy že plátce a příjemce hradí poplatky společně, což je v obchodním styku opět 

nepoužitelné. 

3.3.4.2 Alternativní možnosti 

V některých případech, zejména v případě převodu menších finančních částek, jsou 

poplatky zcela neúměrné. Z tohoto důvodu existují i další alternativní způsoby převodu 

finančních prostředků, které jsou z hlediska poplatků výhodnější. 

3.3.4.2.1 Platební karty 

Jedná se o velice výhodný a efektivní způsob, jak zaslat finanční prostředky do 

zahraničí. Tuto možnost úhrady poskytuje takřka každá česká banka v základním balíku 

služeb. Poplatky v tomto případě tvoří pouze poplatek za užití karty (v řádu korun) a 

případný kurzový rozdíl (platí v případě, že měna, ve které je účet plátce veden, je jiná, 

než měna platby). Jako podstatnou nevýhodu musíme však uvažovat fakt, že ne každý 

obchodní partner tento způsob úhrady umožňuje – nevlastní rozhraní pro platební karty. 

V tomto případě jsme nuceni použít jinou formu úhrady. 
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3.3.4.2.2 Prostřednictvím České pošty 

Převod peněz do zahraničí umožňuje rovněž Česká pošta. Nutno podotknout, že tato 

služba (2) není příliš v podvědomí firem a běžných občanů, přitom poplatky jsou 

mnohem příznivější, než v případě běžných bankovních převodů. Oproti bankám zde 

rovněž existuje možnost zaslat v některých případech finanční prostředky přímo na 

adresu příjemce. Jako nevýhodu můžeme uvést, relativně omezený, seznam destinací, 

kam lze takto peníze zaslat. 

 

Poštovní poukázka 

Jedná se o obdobu běžných složenek používaných při tuzemském platebním styku. 

Existují celkem dva druhy poukázek. Z/C (Příloha č. 2) a Z/A, kde první jmenovaná 

slouží k zaslání peněz přímo na adresu příjemce (vyplacení v hotovosti) a druhá 

k zaslání na bankovní účet. Poplatek se pohybuje v rozmezí 80 až 150Kč, je ovšem také 

stanovena maximální výše zasílané částky. 

 

Seznam zemí, do kterých lze provádět platby prostřednictvím poukázek typu Z/C: 

Francie, Rumunsko, Bělorusko, Itálie, Monako, Bulharsko, Belgie, Ukrajina, Lotyšsko, 

Polsko, Vietnam, Švédsko, Litva, Španělsko, Maďarsko 

 

Seznam zemí, do kterých lze provádět platby prostřednictvím poukázek typu Z/A: 

Bělorusko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko 

 

EUROGIRO 

Tento způsob je určen především pro majitele účtu postkonta nebo postžirového účtu, 

ovšem částku lze složit na přepážce rovněž v hotovosti. Zaslání peněz je opět možné 

přímo na adresu příjemce, nebo na jeho účet. Vzor poukázky je uveden v příloze č. 3. 

 

Seznam zemí, do kterých lze provádět platby: 

Německo, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, Portugalsko*, Maďarsko, Chorvatsko*, 

Lucembursko, Japonsko*, Belgie, Kanada, Rumunsko*, Řecko*, Španělsko*, Turecko* 

a Brazílie* 

*) Lze odesílat pouze platby určené k výplatě v hotovosti. 
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WESTERN UNION® 

Prostřednictvím služby WESTERN UNION® (dále jen WU) je zajišťováno expresní 

provádění převodů peněžních částek do zahraničí a výplaty peněžních částek došlých ze 

zahraničí. Tyto převody lze provádět také v rámci České republiky. Převod mezi 

jednotlivými pracovišti WU je zajištěn během několika minut po celém světě. Poplatky 

jsou v tomto případě značné. Podle výše převáděné částky se pohybují v rozmezí 350 až 

14000Kč (pro maximální sumu 350000Kč). Služba je dostupná na více než 225tis. 

místech, ve více než 195 zemích světa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Analýza problému a současná situace

4.1 Modelová firma

Firma (s právním statutem 

milion korun) byla založe

Soustředí se převážně na maloobchodní prodej. Ve 

hardwarových komponent a příslušenství k

stálých zaměstnanců, kteří se aktivn

najímá brigádníky z řad studentů.

4.1.1 Podnikatelský záměr

Již od samého počátku byl podnikatelský záměr vytyčen tak, že firma bude 

prostřednictvím internetového obchodu prodávat zboží a to pokud možno za co nej

ceny. Díky nízkým cenám si přiláká zákazníky a následně díky takto navýšenému 

obratu bude generovat zisk. Tuto obchodní strategii jednoduše ilustruje následující graf

(Obr. 4). 

 

Obr. 4: Odhadovaný vývoj zisku pro plánované období

Podle údajů z prvního obdo

ztrátou, kterou pravděpodobně pokryje svým základním kapitálem.
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Analýza problému a současná situace 

Modelová firma 

právním statutem společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 1 

milion korun) byla založena v roce 2005 v Brně a na trhu tak působí již třetím rokem

převážně na maloobchodní prodej. Ve své nabídce má různé druhy 

hardwarových komponent a příslušenství k počítačům. V současné době zaměstnává 

stálých zaměstnanců, kteří se aktivně starají o chod firmy. V období většího vytížení 

řad studentů. 

Podnikatelský záměr 

Již od samého počátku byl podnikatelský záměr vytyčen tak, že firma bude 

prostřednictvím internetového obchodu prodávat zboží a to pokud možno za co nej

ceny. Díky nízkým cenám si přiláká zákazníky a následně díky takto navýšenému 

obratu bude generovat zisk. Tuto obchodní strategii jednoduše ilustruje následující graf

: Odhadovaný vývoj zisku pro plánované období 

Podle údajů z prvního období můžeme usoudit, že firma počítá s

ztrátou, kterou pravděpodobně pokryje svým základním kapitálem. 

1 2 3 4

1,2 3,7 4,8 5,5

-0,096 0,044 0,154 0,297

Odhadovaný vývoj zisku pro plánované období

se základním kapitálem 1 

působí již třetím rokem. 

své nabídce má různé druhy 

době zaměstnává pět 

období většího vytížení 

Již od samého počátku byl podnikatelský záměr vytyčen tak, že firma bude 

prostřednictvím internetového obchodu prodávat zboží a to pokud možno za co nejnižší 

ceny. Díky nízkým cenám si přiláká zákazníky a následně díky takto navýšenému 

obratu bude generovat zisk. Tuto obchodní strategii jednoduše ilustruje následující graf 

 

bí můžeme usoudit, že firma počítá s jistou obchodní 

5 6

9,4 9,5

0,630 0,637

ý vývoj zisku pro plánované období
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4.1.2 Analýza trhu a možností 

Předmět zájmu firmy se soustředí výhradně na český trh. Zde již působí několik 

přímých konkurentů, proti kterým chce firma bojovat zejména nižšími cenami a 

zavedením doplňkových služeb, které na stávajícím trhu chybí nebo jsou ojedinělé. 

Jedná se zejména o 

 

• Svoz reklamovaného zboží od zákazníka zdarma 

• Vyřízení reklamace do 7 dnů, případně obratem, pokud je to možné 

• Zavedení věrnostního programu slev a odměn 

 

4.2 Informační systém firmy 

V současné době firma nepoužívá žádný specializovaný ERP systém, který by 

integroval veškeré firemní procesy. Tato skutečnost je ovlivněna zejména tím, že 

zakladatelé firmy odmítali vyšší počáteční investice do informačních systémů, když 

nebylo jisté, zda firma bude fungovat dle předpokladu. Od tohoto faktu se odvíjel další 

výběr. 

4.2.1 Internetový obchod 

Aplikace internetového obchodu byla vytvořena dle požadavků na klíč a byla zcela 

postavena na volně dostupných technologiích, kde jako příklad můžeme uvést PHP 

skripty či databázovou platformu MySQL. Pro hostování celé aplikace byl vybrán běžně 

dostupný hosting, bez dalších speciálních požadavků. Mezi základní služby, které 

uvedená aplikace obchodu poskytuje, můžeme zařadit: 

 

• Katalog sortimentu firmy 

• Registrace uživatelů a správa jejich účtu (přehled objednávek, faktur atd.) 

• Platební rozhraní pro úhradu objednávek 

• Administrace obchodu 

 

Na druhou stranu se však uvedená aplikace obchodu potýká s několika závažnými 



 

problémy. Mezi hlavní nedostatek patří zejména nemožnost napojení na další 

informační systémy, a to jak uvnitř firmy, tak se systémy dodavatelů.

4.2.2 Ekonomický informační systém

Opět se jedná o zcela autonomní systém, který žádným způsobem nespolu

samotným internetovým obchodem. Pro účely firmy byl vybrán software Stereo 2005 

od společnosti KASTNER software s.r.o.

funkcionalitu pro vedení účetnictví. Firma jej využívá pro evidenci přijatých a 

vystavených faktur, jednoduché skladové evidence a rovněž

zákazníků. 

 

Jako nevýhodu zvoleného IS,

poněkud těžkopádný systém obsluhy, kdy je zejména pro ne zcela zaškolený personál 

problém daný software 

při určitých typech operací s

poněkud starším BDE (Borland Database Engine), se jeví jako poněkud problematická 

při pokusech o propojení s

 

Obr. 5: Screenshot z účetního systému Stereo 2005
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problémy. Mezi hlavní nedostatek patří zejména nemožnost napojení na další 

informační systémy, a to jak uvnitř firmy, tak se systémy dodavatelů.

Ekonomický informační systém 

Opět se jedná o zcela autonomní systém, který žádným způsobem nespolu

samotným internetovým obchodem. Pro účely firmy byl vybrán software Stereo 2005 

KASTNER software s.r.o. (Obr. 5), který poskytuje základní 

funkcionalitu pro vedení účetnictví. Firma jej využívá pro evidenci přijatých a 

jednoduché skladové evidence a rovněž adresář dodavatelů a 

Jako nevýhodu zvoleného IS, která se projevila dlouhodobým užíváním,

poněkud těžkopádný systém obsluhy, kdy je zejména pro ne zcela zaškolený personál 

 obsluhovat. Systém trpí různými typy „záseků“, které nastanou 

při určitých typech operací s programem. Také databázová platforma, založená na 

poněkud starším BDE (Borland Database Engine), se jeví jako poněkud problematická 

při pokusech o propojení s jiným typem IS. 

účetního systému Stereo 2005 

problémy. Mezi hlavní nedostatek patří zejména nemožnost napojení na další 

informační systémy, a to jak uvnitř firmy, tak se systémy dodavatelů. 

Opět se jedná o zcela autonomní systém, který žádným způsobem nespolupracuje se 

samotným internetovým obchodem. Pro účely firmy byl vybrán software Stereo 2005 

, který poskytuje základní 

funkcionalitu pro vedení účetnictví. Firma jej využívá pro evidenci přijatých a 

adresář dodavatelů a 

která se projevila dlouhodobým užíváním, musím zmínit 

poněkud těžkopádný systém obsluhy, kdy je zejména pro ne zcela zaškolený personál 

obsluhovat. Systém trpí různými typy „záseků“, které nastanou 

programem. Také databázová platforma, založená na 

poněkud starším BDE (Borland Database Engine), se jeví jako poněkud problematická 

 



 

4.3 Finanční toky uvnitř a vně firmy

Finanční toky ve firmě se dělí na dva hlavní typy. V

finančních prostředku z 

od zákazníků. Vzhledem k

e-banking, díky které může firma získat vždy aktuální stav o přijatých a odeslaných 

platbách, společně s informacemi o aktuálním stavu účtu.

4.3.1 Odesílání plateb d

Při každém odběru zboží od dodavatele je firmě vystavena faktura se splatností 

k určitému datu. Hlavní výhoda splatnosti spočívá v

krátkodobém obchodním úvěru. Firma má tak jistý čas získat prostředky na úhradu, 

případně může po dobu splatnosti využít finanční prostředky jiným, například 

investičním, způsobem. Druhým elementem, který zde působí, je rovněž výše kreditu, 

který dodavatel firmě poskytl. Může tak nastat případ, že firma má sice veškeré faktury 

zaplacené řádně a včas, ale suma všech vystavených a neuhrazených faktur ve splatnosti 

tento kredit překračuje. V

předčasně a je tak ochuzena o možnost nakládání s

 

Samotná úhrada faktur pro

V menší míře jsou pak zastoupeny hotovostní úhrady a úhrady zápočtem, tedy že 

faktura, případně její část, je 

evidujeme vůči dodavateli. Násle

až 2007. 

 

Obr. 6: Způsoby úhrad faktur
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Finanční toky uvnitř a vně firmy 

Finanční toky ve firmě se dělí na dva hlavní typy. V jednom případě se jedná o převody 

 firmy k dodavateli a ve druhém o příjem peněz 

od zákazníků. Vzhledem k zaměření firmy je v obou případech velmi důležitá složka 

banking, díky které může firma získat vždy aktuální stav o přijatých a odeslaných 

informacemi o aktuálním stavu účtu. 

Odesílání plateb dodavatelům 

Při každém odběru zboží od dodavatele je firmě vystavena faktura se splatností 

určitému datu. Hlavní výhoda splatnosti spočívá v prakticky bezúročném 

krátkodobém obchodním úvěru. Firma má tak jistý čas získat prostředky na úhradu, 

e po dobu splatnosti využít finanční prostředky jiným, například 

investičním, způsobem. Druhým elementem, který zde působí, je rovněž výše kreditu, 

který dodavatel firmě poskytl. Může tak nastat případ, že firma má sice veškeré faktury 

as, ale suma všech vystavených a neuhrazených faktur ve splatnosti 

tento kredit překračuje. V tomto případě je firma nucena některé faktury zaplatit 

předčasně a je tak ochuzena o možnost nakládání s volnými finančními prostředky.

Samotná úhrada faktur probíhá ve většině případů prostřednictvím bankovních převodů. 

menší míře jsou pak zastoupeny hotovostní úhrady a úhrady zápočtem, tedy že 

faktura, případně její část, je započtena proti dobropisu, či jiné pohledávce

vůči dodavateli. Následující graf ukazuje poměr způsobů úhrad

: Způsoby úhrad faktur (Zdroj: interní statistika firmy) 

82%

4%
Způsoby úhrad faktur

jednom případě se jedná o převody 

dodavateli a ve druhém o příjem peněz za objednávky 

obou případech velmi důležitá složka  

banking, díky které může firma získat vždy aktuální stav o přijatých a odeslaných 

Při každém odběru zboží od dodavatele je firmě vystavena faktura se splatností 

prakticky bezúročném 

krátkodobém obchodním úvěru. Firma má tak jistý čas získat prostředky na úhradu, 

e po dobu splatnosti využít finanční prostředky jiným, například 
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dující graf ukazuje poměr způsobů úhrad za léta 2006 
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4.3.2 Příjem plateb od zákazníků

V případě zákazníků existuje mnohem pestřejší paleta způsobů, jak mohou fakturu za 

svou objednávku uhradit. Mezi nejpreferovanější a t

shora dle oblíbenosti) 

 

• Dobírka 

• Převod z bankovního účtu

• Hotovost 

• Platební karty 

 

Poslední z uvedených, tedy platební karty, naše modelová firma nepřijímá a to zejména 

důvodu dodatečných bankovních poplatků, které každou ta

zatěžují a jejichž výše je s

firmy tedy patří mezi nejpreferovanější bankovní převody a hotovostní úhrady, neboť 

firma obdrží peníze takřka ihned, což o dobírce neplatí.

 

Obr. 7: Způsoby příchozích plateb od zákazníků

 

Podle grafu je vidět, že největší podíl maj

firmu poněkud nepříjemný, neboť má za následek zvýšené úsilí na identifikaci plateb, 

které musí provádět zaměstnanec ručně.

fakt, že se peníze nepřiměřeně dlouho zdržují na cestě. Firma tedy zboží odešle, začne ji 
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Příjem plateb od zákazníků 

případě zákazníků existuje mnohem pestřejší paleta způsobů, jak mohou fakturu za 

svou objednávku uhradit. Mezi nejpreferovanější a také nejčastější patří

bankovního účtu 

uvedených, tedy platební karty, naše modelová firma nepřijímá a to zejména 

důvodu dodatečných bankovních poplatků, které každou takto provedenou transakci

a jejichž výše je s ohledem na nízkou prodejní marži nepřiměřená

firmy tedy patří mezi nejpreferovanější bankovní převody a hotovostní úhrady, neboť 

takřka ihned, což o dobírce neplatí. 

: Způsoby příchozích plateb od zákazníků (Zdroj: interní statistika firmy) 

Podle grafu je vidět, že největší podíl mají právě platby dobírkou. Tento fakt
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běžet splatnost u dodavatele, ovšem peníze dosud od zákazníka neobdržela. Doba, po 

kterou jsou peníze na cestě

 

Obr. 8: Poměr doby návratnosti peněz od zákazníků

4.4 Logistika firmy

Stejně jako v případě financí je nejkritičtějším místem v

místo však ihned obsazují dodavatelé a různí prostředníci, kteří generuj

následně musí řešit firma.

4.4.1 Všeobecný model

Na jedné straně stojí dodavatel

zprostředkovává firma, která tvoří jakýsi pomyslný nárazník mezi oběma stranami.

Zásadní problém, v tomto relativně

veškeré problémy a na venek působit jednotně a takovým způsobem, aby zejména 

zákazníci, tedy klienti firmy, nebyli obtěžováni těmito postraními vlivy. Zákazníka totiž 

nezajímá, proč musí čekat na objednané zboží, kter

dodavateli je zcela jedno, co ta či která firma zákazníkovi naslibovala.
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běžet splatnost u dodavatele, ovšem peníze dosud od zákazníka neobdržela. Doba, po 

kterou jsou peníze na cestě, znázorňuje níže uvedený graf. 

: Poměr doby návratnosti peněz od zákazníků (Zdroj: interní statistika firmy)

Logistika firmy 

případě financí je nejkritičtějším místem v řetězci firma 

místo však ihned obsazují dodavatelé a různí prostředníci, kteří generuj

následně musí řešit firma. 

Všeobecný model 

ně stojí dodavatel, na druhém konci zákazník. Veškerou komunikaci pak 

zprostředkovává firma, která tvoří jakýsi pomyslný nárazník mezi oběma stranami.

tomto relativně jednoduchém řetězci (Obr. 9

veškeré problémy a na venek působit jednotně a takovým způsobem, aby zejména 

zákazníci, tedy klienti firmy, nebyli obtěžováni těmito postraními vlivy. Zákazníka totiž 

nezajímá, proč musí čekat na objednané zboží, které měl mít již týden doma. Stejně tak 

dodavateli je zcela jedno, co ta či která firma zákazníkovi naslibovala.
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Obr. 9: Pohled na vnímání firmy jejím zákazníkem 

 

4.4.2 Dodavatelé 

Pro každou firmu, této nevyjímaje, je pro úspěšné fungování nutnost navázat obchodní 

vztahy se spolehlivými partnery, kteří ji nejen jsou schopni nabídnout požadované 

zboží, či služby, ale i patřičnou podporu a dobré obchodní podmínky. Vzhledem 

k uvažovanému podnikatelskému záměru, hledala firma partnery zejména s ohledem na 

následující hlediska, řazené od shora dle priority: 

 

• Šíře nabízeného sortimentu 

• Obchodní podmínky a pověst firmy 

• Umístění hlavního skladu dodavatele vůči skladu firmy a rychlost dodání zboží 

• Technická podpora k produktům 

4.4.2.1 Hlavní dodavatel 

Výběr hlavního dodavatele, který by splňoval požadovaná kritéria, byl pro začínající 

firmu podstatný problém. Jelikož neměla svoje vlastní zkušenosti v daném oboru, 

prováděla výběr pouze na základě obchodních podmínek jednotlivých možných 

dodavatelů. Na základě těchto kritérií byla vybrána společnost BGS Levi Czech a.s., 

která se již několik let zabývala velkoobchodním prodejem. 

 



 

Hlavní dodavatel přiváží do firmy zboží prostřednictvím smluvního dopravce vždy 

minimálně jednou za den, většinou v

ukázala jako podstatná výhoda poloha hlavní skladu dodavatele. Díky je

možné absolvovat procesy od vytvoření objednávky až po doručení zboží do firmy 

během 4 hodin. V případě, že se na zboží výrazně spě

na čtvrtinu. 

4.4.2.2 Příležitostní dodavatelé

Do této skupiny se řadí obchodní partneři, u kterých firma nevytváří dlouhodobý obrat a 

jedná se spíše o příležitostné obchody. I tato skupina je pro firmu velice důležitá, neboť 

ji v případě neočekávaných problémů zajišťují určitou jistotu, že bude schopna dané 

zboží pro zákazníka zajistit, což by se ji v

nemuselo. Samozřejmě tato jistota není zcela zadarmo a je vykoupena vyššími cenami, 

za které dodavatel své zboží firmě dodává.

 

4.4.3 Zákazníci 

Firma se soustředí převážně na studenty a zákazníky s

cenová politika, kdy se snaží udržet ceny na nejnižší možné úrovni.

4.4.3.1 Statistika návštěvnosti

Ke sledování návštěvnosti obcho

AWStats. Tento nástroj umožňuje sledovat návštěvnost za určená období, prozradí, 

odkud návštěvník přišel a co pravděpodobně hledá (na základě frází zadaných do 

vyhledávače). Mezi další funkce převážně 
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Hlavní dodavatel přiváží do firmy zboží prostřednictvím smluvního dopravce vždy 

minimálně jednou za den, většinou v odpoledních hodinách. Během fungování firmy se 

jako podstatná výhoda poloha hlavní skladu dodavatele. Díky je

možné absolvovat procesy od vytvoření objednávky až po doručení zboží do firmy 

případě, že se na zboží výrazně spěchá, je možné zkrátit tuto dobu i 

Příležitostní dodavatelé 

Do této skupiny se řadí obchodní partneři, u kterých firma nevytváří dlouhodobý obrat a 

jedná se spíše o příležitostné obchody. I tato skupina je pro firmu velice důležitá, neboť 

případě neočekávaných problémů zajišťují určitou jistotu, že bude schopna dané 

zboží pro zákazníka zajistit, což by se ji v případě absence této skupiny podařit 

nemuselo. Samozřejmě tato jistota není zcela zadarmo a je vykoupena vyššími cenami, 

davatel své zboží firmě dodává. 

Firma se soustředí převážně na studenty a zákazníky s nižšími příjmy. Tomu odpovídá i 

cenová politika, kdy se snaží udržet ceny na nejnižší možné úrovni. 

těvnosti 

Ke sledování návštěvnosti obchodu na webu jsou používány statistiky na straně serveru 

AWStats. Tento nástroj umožňuje sledovat návštěvnost za určená období, prozradí, 

odkud návštěvník přišel a co pravděpodobně hledá (na základě frází zadaných do 

vyhledávače). Mezi další funkce převážně patří: 

Hlavní dodavatel přiváží do firmy zboží prostřednictvím smluvního dopravce vždy 

ích hodinách. Během fungování firmy se 

jako podstatná výhoda poloha hlavní skladu dodavatele. Díky jeho blízkosti je 

možné absolvovat procesy od vytvoření objednávky až po doručení zboží do firmy 

chá, je možné zkrátit tuto dobu i 

Do této skupiny se řadí obchodní partneři, u kterých firma nevytváří dlouhodobý obrat a 

jedná se spíše o příležitostné obchody. I tato skupina je pro firmu velice důležitá, neboť 

případě neočekávaných problémů zajišťují určitou jistotu, že bude schopna dané 

případě absence této skupiny podařit 

nemuselo. Samozřejmě tato jistota není zcela zadarmo a je vykoupena vyššími cenami, 

 

nižšími příjmy. Tomu odpovídá i 

du na webu jsou používány statistiky na straně serveru 

AWStats. Tento nástroj umožňuje sledovat návštěvnost za určená období, prozradí, 

odkud návštěvník přišel a co pravděpodobně hledá (na základě frází zadaných do 
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• Informace o prohlížeči, rozlišení a dalších údajů klienta 

• Určení nejnavštěvovanějších stránek (produktů) 

• Údaje o robotech fulltextových vyhledávačů 

• IP adresa, provider, země původu 

• Zobrazení nasbíraných dat v grafech 

4.4.3.2 Kroky ke zvýšení návštěvnosti obchodu 

Vzhledem k minimalizaci nákladů se firma rozhodla využívat ke své propagaci 

primárně srovnávací katalogy ceny zboží, typickým příkladem je například 

www.zbozi.cz, kde se díky nízkým cenám nabízených produktů zobrazovala nabídka 

firmy na prvních pozicích. V případě, že umístění v katalogu nebylo, co se pozice týče, 

optimální, pak byla tato propagace mírně podpořena placenou inzercí. Počet zákazníků, 

kteří se takto dostali na web firmy, činil téměř 77% z celkové návštěvnosti.  

4.4.4 Vyřizování objednávek 

V případě, že zákazník projeví zájem o nějaké zboží, má hned několik způsobů, jak 

může učinit objednávku. 

 

1. Prostřednictvím elektronického obchodu. Toto je nejčastější způsob vytváření 

objednávek. 

2. Emailovou zprávou 

3. Telefonicky 

4. Osobním jednáním 

 

V posledních dvou případech se jedná spíše o ojedinělé způsoby, které se v dané firmě 

příliš nepraktikují. Využívají je zákazníci, kteří si mají zboží v úmyslu osobně 

vyzvednout přímo v provozovně firmy. Naproti tomu běžná cesta objednávky, 

prostřednictvím internetového obchodu, je pro firmu z hlediska zpracování 

nejjednodušší. 

4.4.4.1 Nově přijatá objednávka 

Nově příchozí objednávka je automaticky zaznamenána do vnitřní databáze 

elektronického obchodu. Údaje o ní, stejně jako o ostatních, je přístupný přes webové 



39 

 

rozhraní libovolným prohlížečem. Oprávněný pracovník obchodu má právo s touto 

objednávkou libovolně manipulovat. 

 

Status objednávky – označuje příznakem danou objednávku. Příznak slouží zejména ke 

třídění a zjištění aktuálního stavu. Hodnoty, kterých může nabývat: „Zpracovává se“, 

„Vyřízeno“, „Storno“ a „Reklamace“. Poslední ze statusů se ve firmě nevyužívá a 

reklamace jsou řešeny jinak, pomocí primitivního seznamu v Excelu (viz. Kapitola 

4.4.4.4). Status objednávky je dále doplněn o možnosti připsání krátké poznámky jak ke 

každému produktu, tak k objednávce jako celku. Poznámka k objednávce může být 

veřejná nebo interní. 

 

V případě, že je objednávka po formální stránce v pořádku, přistupuje se k objednávce 

zboží u dodavatele. Pokud již zboží je v interním skladu firmy, pak se znova 

neobjednává a je pouze přesunuto do rezervace. 

4.4.4.2 Naskladnění zboží 

Zboží je pravidelně přijímáno během dne na provozovně firmy od smluvních dopravců. 

Ihned po přijetí je zkontrolováno a naskladněno pomocí ekonomického software. 

V případě potíží, například dodání nesprávného zboží, je kontaktován dodavatel, se 

kterým je dále domluven způsob řešení. 

4.4.4.3 Expedice zboží k zákazníkům 

Každý den v pozdních odpoledních hodinách se provádí samotné vyřizování 

objednávek a jejich následná expedice. Dle soupisky skladu je zboží ručně spárováno 

s objednávkami a ty objednávky, které jsou plně vykryté, jsou opět ručně 

vyfakturovány. Následně je každý balík na základě údajů ve faktuře zaznamenán do 

programu Pošta 2002 (Příloha č. 6), který je určen k evidenci zásilek, včetně tisku 

dobírkových složenek, jsou-li potřeba. V tomto ohledu má firma obrovské rezervy a 

celý pracovní proces je silně neefektivní. Tam, kde by s výhodou šlo použít 

informačního systému, zastávají jeho funkci pracovníci ručně (Obr. 10).  
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Obr. 10: Proces vyřizování objednávky 

Spárování 
objednávek se 

zbožím

Je obj. 
kompletní?

Vystavení faktury Balení zásilky Expedice

Informace o 
objednávkách 

a skladu

ANONE

 

4.4.4.4 Reklamace 

V případě reklamací používá firma pro zákazníka výhodný systém, kdy je veškeré 

reklamované zboží sváženo od zákazníků smluvním dopravcem na náklady firmy. 

Ačkoliv po marketingové stránce se jedná o vstřícný krok, kdy je zákazník ušetřen 

problémů s reklamací spojených, pro firmu přináší tento systém administrativu navíc, 

kterou nemá navíc příliš dobře vyřešenou. Veškerá evidence reklamací a svozů je 

umístěna v jednoduchém souboru formátu Excel, který navíc není žádným způsobem 

propojen na data z ekonomického IS. 

4.4.4.5 Vrácení zboží zákazníkem 

Ze zákona6 má zákazník (fyzická osoba, nepodnikatel) právo na vrácení zboží bez udání 

důvodu do 14 dnů od dne nákupu, pokud je o tom informován v nákupním řádu. 

V opačném případě se prodlužuje tento termín na dobu 3 měsíců. Firma v tomto případě 

bez problému plni závazky dané zákonem. Pokud chce zákazník od smlouvy odstoupit, 

zašle na kontaktní adresu zakoupené zboží a pakliže jsou veškeré formality splněny, 

firma vrací zákazníkovi peníze převodem na bankovní účet, poštovní složenkou, 

případně hotově. 

                                                 
6 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Ve znění pozdějších předpisů. 
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5 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

Z dlouhodobého hlediska je situace ve firmě po administrativní stránce neudržitelná. Je 

nutné zvolit nový model, který by vyřešil palčivé problémy, které se ve firmě objevují a 

byly popsány v předchozí kapitole. Zároveň by měl být zaručen plynulí přechod na 

nový systém a to tak, aby nebyla žádným způsobem, případně pouze minimálně, 

omezena činnost firmy. Nově vybudovaný systém by měl splňovat a řešit zejména tyto 

náležitosti: 

 

• Přímé propojení elektronického obchodu na webu s informačním systémem 

firmy 

• Automatizovaná evidence a zpracování příchozích a odchozích plateb 

• Zpřístupnění online informací o stavu objednávky, včetně informací o fakturách, 

dobropisech a jejich uhrazení 

• Automatické párování naskladněného zboží s položkami v objednávkách 

• Evidence reklamací 

• Otevřenost systému pro budoucí možná rozšíření 

 

5.1 Teoretické východisko 

Vzhledem k nevyhovujícímu technickému a administrativnímu stavu, který ve firmě 

panuje, spočívá nový návrh řešení v kompletní náhradě stávajících prostředků za nový 

informační systém, který by pokrýval veškeré vznesené požadavky. Za jistých 

okolností, by samozřejmě bylo možné budovat na stávajícím systému, ovšem zcela nové 

řešení přinese firmě více možností a z dlouhodobého hlediska se jeví jako výhodnější. 

5.1.1 Volba ERP 

Firma se řadí svou velikostí mezi malé. „Většinou se podniky klasifikují podle počtu 

zaměstnanců, výši ročního obratu, celkové hodnoty aktiv (bilanční suma roční 

rozvahy) nebo hodnoty majetku…“ (9). Z tohoto důvodu nejsou na nový IS kladeny tak 

náročné požadavky, jako na systém pro střední a velké podniky. Zejména z finančního 

hlediska je pro firmu vhodnější all-in-one řešení, které musí obsahovat agendy pro: 
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• Účetnictví 

• Evidence přijatých a odeslaných faktur 

• Evidence přijatých a odeslaných objednávek 

• Skladová evidence 

• Mzdová evidence (postačuje do 20-ti zaměstnanců) 

 

Zejména z důvodu dalších požadavků firmy je dále nutné volit takový IS, který 

umožňuje modulární rozšíření a využívá nejlépe architektury klient – server, tedy že 

data jsou ukládány na vzdáleném serveru. Tyto požadavky jsou však v mírném rozporu 

s nabídkou all-in-one řešení, neboť podobné vlastnosti nabízí spíše rozsáhlejší systémy, 

které jsou převážně určeny pro střední a velké podniky (ty jsou však zase 

jednoúčelového charakteru). Z tohoto důvodu je nabídka produktů poněkud omezená. 

Pro naše účely srovnáváme funkce dvou informačních systému, které by mohly připadat 

v úvahu. 

 

Tab. 1: Srovnání vlastností ERP Altus VARIO® a ABRA G3 

 Altus VARIO
®
 ABRA G3 

Účetnictví ANO ANO 

Přijaté a vydané faktury ANO ANO 

Přijaté a vydané objednávky ANO ANO 

Banka, pokladna ANO ANO 

Maloobchodní modul ANO ANO 

Evidence majetku ANO ANO 

Podpora modularity 
ANO, přímo v rozhraní 

programu, VBscript 

Pouze externí moduly 

postavené na OLE technologii 

Evidence poštovních zásilek Jako uživatelský modul ANO 

Správa reklamací Jako uživatelský modul V rámci modulu CRM 

Databáze MSSQL, případně Access Firebird 

Serverový OS OS Windows OS Windows, Unix 

Klientský OS OS Windows OS Windows 

Vyžadována technická 

podpora 
NE ANO 

 

Na základě srovnání funkcí uvažovaných systémů se jeví pro zamýšlené užití jako 

optimální ERP systém Altus VARIO® od společnosti ALTUS Development s.r.o.. Pro 



43 

 

užití tohoto systému hovoří zejména prakticky neomezitelná rozšiřitelnost díky 

modulárnosti, a také možnost si tvorbu těchto modulů zajistit vlastními prostředky. To 

je samozřejmě možné i v případě konkurenčního produktu, nicméně z pohledu firmy 

není princip vytváření modulů optimální (Lze je vytvářet pouze jako externí doplňky, 

které komunikují přes API.).  Po finanční stránce jsou si v uvažované konfiguraci 

systémy přibližně rovnocenné7. 

5.1.2 Napojení elektronického obchodu 

Aby bylo dosaženo maximálního efektu a nový systém byl optimálně využíván, je nutné 

vytvořit datový můstek s databází aplikace internetového obchodu. Užívaný obchod 

nepoužívá žádné standardizované komunikační rozhraní a z tohoto důvodu je nutné 

vytvořit datový můstek od základu. Vzhledem k tomu, že firma nedisponuje vlastními 

programátory, bude nutné si nechat tento modul naprogramovat u firmy dodávající daný 

ERP systém. 

5.1.2.1 Popis funkce 

Informační systém Altus VARIO® využívá k ukládání dat databázovou platformu 

MSSQL, alternativně pak také souborovou databázi MS Access. Na straně obchodu jsou 

data ukládány do databáze MySQL. 

 

Samotný datový můstek bude vytvořen v programovacím jazyku C#, který je založen  

na .NET Frameworku od společnosti Microsoft. V určených časových intervalech, 

například 5 minut, bude docházet ke kontrole změn na obou databázích a jejich 

následné synchronizaci. Časový interval synchronizace je zvolen tak, aby příliš 

nezatěžoval servery a přitom splňoval kritérium „být online“. Díky tomuto řešení bude 

zajištěna nejen okamžitá aktuálnost dat v ERP systému firmy, ale i v elektronickém 

obchodě (Obr. 11). 

 

 

 

 

                                                 
7 Stanoveno na základě srovnání nabídek obou developerských společností. Konkrétní nabídky jsou 
uvedeny v přílohách 4 a 5 
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Obr. 11: Schematické zakresleni funkce datového můstku 

 

 

Datový můstek zajišťuje následující funkce: 

 

• Zjištění změn v databázích a provedení synchronizace změněných či vložených 

záznamů (faktury, platby, objednávky, adresář, zásilky, reklamace) 

• Kontrola datových typů, případně jejich konverzi 

• Zajištění kompletnosti dat, včetně jejich doplnění, je-li potřeba 

5.1.3 Komunikace s bankou 

Firma je nucena denně zpracovat několik desítek příchozích i odchozích plateb. Jejich 

dosavadní ruční zpracovávání, bez jakékoliv přímé návaznosti na informační systém 

firmy, je velice náročné a to zejména na čas, který by mohl být využit efektivněji. Nově 

navrhovaný ERP systém umožňuje přímou spolupráci s elektronickým bankovnictvím. 

5.1.3.1 Volba bankovního ústavu 

Vzhledem k tomu, že firma má již nyní veden svůj bankovní účet u eBanky, která je 

známá svou velice propracovanou podporou e-bankingu, je doporučeno tento účet 

zachovat a pouze začít využívat možnosti, které jsou nabízeny. eBanka každému svému 

klientovi, který má u ní veden podnikatelský bankovní účet, nabízí zdarma službu 

přímého bankovnictví. Poskytuje k tomu nástroj nazvaný komunikátor (Obr. 12), který 

zprostředkovává spojení mezi bankou a ekonomickým systémem firmy. „eKomunikátor 

je software, který umožňuje jednoduchým, rychlým a bezpečným způsobem zasílat 

prostřednictvím internetu do banky hromadně platební příkazy vytvořené ve Vašem 

účetním systému.“ (3, str. 4) 

 

 

 



 

Obr. 12: Screenshot z programu eKomunikátor v

5.1.3.2 Párování příchozích plateb s objednávkami

Díky výše uvedenému nástroji, je také možné spustit plně automatizovaný systém 

zpracování plateb, které jsou rovněž stále zpracovávány ručně zam

eKomunikátor se nastaví tak

intervalech kontroloval příchozí platby na bankovním účtu. Každá příchozí platba se tak 

automaticky zapíše do informačního systému a na základě variabilního symbo

spáruje se zálohovou fakturou, která je vystavena automaticky vždy v

zákazník projeví zájem platit převodem.

5.1.4 Propojení se systémy dodavatelů

Hlavní dodavatel firmy, stejně jako většina příležitostných, disponují nějakým typem 

komunikačního rozhraní, prostřednictvím kterého je možné získat 

nabízeném zboží, jeho skladové dostupnosti, 

dobropisech. Většinou se jedná o webovou službu, kde probíhá komunikace založená na 

XML (eXtensible Markup Language
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programu eKomunikátor v 3.4 

Párování příchozích plateb s objednávkami 

Díky výše uvedenému nástroji, je také možné spustit plně automatizovaný systém 

zpracování plateb, které jsou rovněž stále zpracovávány ručně zam

eKomunikátor se nastaví takovým způsobem (pomocí skriptu), aby v

intervalech kontroloval příchozí platby na bankovním účtu. Každá příchozí platba se tak 

automaticky zapíše do informačního systému a na základě variabilního symbo

spáruje se zálohovou fakturou, která je vystavena automaticky vždy v

zákazník projeví zájem platit převodem. 

Propojení se systémy dodavatelů 

Hlavní dodavatel firmy, stejně jako většina příležitostných, disponují nějakým typem 

o rozhraní, prostřednictvím kterého je možné získat 

nabízeném zboží, jeho skladové dostupnosti, objednávkách, vystavených fakturách a 

dobropisech. Většinou se jedná o webovou službu, kde probíhá komunikace založená na 

kup Language). 

 

Díky výše uvedenému nástroji, je také možné spustit plně automatizovaný systém 

zpracování plateb, které jsou rovněž stále zpracovávány ručně zaměstnanci firmy. 

, aby v požadovaných 

intervalech kontroloval příchozí platby na bankovním účtu. Každá příchozí platba se tak 

automaticky zapíše do informačního systému a na základě variabilního symbolu se 

spáruje se zálohovou fakturou, která je vystavena automaticky vždy v případě, že 

Hlavní dodavatel firmy, stejně jako většina příležitostných, disponují nějakým typem 

o rozhraní, prostřednictvím kterého je možné získat online informace o 

vystavených fakturách a 

dobropisech. Většinou se jedná o webovou službu, kde probíhá komunikace založená na 
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Scénář, jak toto komunikační rozhraní využít, je opět velmi podobné předchozím 

případům. Do zvoleného ERP systému se nechá naprogramovat8 modul, který bude 

moct prostřednictvím nabízeného rozhraní komunikovat s IS dodavatele a poskytovat 

tak aktuální informace firmě. Veškeré dodavatelem vystavené faktury, či dodací listy se 

automaticky zanesou do systému firmy, díky čemuž odpadne velký kus administrativy. 

Bude také možné ihned pouhým pohledem do systému určit, jaké objednávky jsou 

vykryté a je možné je expedovat k zákazníkovi. 

5.2 Praktický návrh 

5.2.1 Finanční rozpočet 

Stanovení přesného finančního rozpočtu je v těchto případech poněkud obtížnější. To 

pramení zejména z toho, že kromě přímých nákladů na pořízení ERP systému, zde 

existují i další vedlejší náklady, spojené s jeho implementací a zaškolením personálu. 

Tyto náklady mohou v některých případech dosáhnout i vyšší cifry, než samotná 

pořizovací cena, což však není případ naší firmy. 

 

 

Tab. 2: Orientační finanční rozpočet9 

Položka rozpočtu Orientační cena v CZK 

Úvodní analýza 20.000 

Licence Altus VARIO® 230.000 

Implementace (doplňkové moduly, převod dat, zaškolení) 65.000 

Servisní poplatky (Maintenance Plus) 46.000 / 1rok 

Celkové náklady bez DPH: 361.000 

                                                 
8 Modul naprogramuje přímo dodavatelská firma daného ERP systému. 
9 Finanční rozpočet je stanoven s výhledem na 3-4 roky dopředu. Sestaven je dle nabídky společnosti 
ALTUS Development s.r.o., která je uvedena v příloze č. 4 
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5.2.2 Časový harmonogram 

Pro každou podobně významnou událost je více než nutné stanovit časový 

harmonogram, podle kterého bude daná akce probíhat. Časový harmonogram je 

obsahem úvodní analýzy.  

 

Tab. 3: Orientační časový harmonogram 

 
 

09/08 10/08 11/08 12/08 01/09 02/09 03/09 04/09 

Vytvoření plánu 

přechodu 

        

Koupě ERP 

systému 

        

Implementace 

systému 

        

Zaučení 

personálu 

        

 

Podle stanoveného časového rozvrhu je kromě časové náročnosti i dobře patrné 

jednotlivé prolínání etap a je i přesně určeno, jejich jednotlivé pořadí. V období 

listopadu a prosince nejsou záměrně realizovány fáze, které by nějakým způsobem 

neumožňovaly vykonávat zaměstnancům řádně jejich práci. Tyto měsíce patří totiž 

z pohledu firmy mezi nejziskovější. Naopak, po obchodní stránce, v klidných měsících 

je plánováno školení zaměstnanců. 

5.2.3 Implementace nového systému 

Samotné pořízení nového ERP systému je jen počátek. Než bude moct firma plně 

využívat možností nového systému, čekají ji ještě několik neméně důležitých kroků, 

kterými musí projít. Oproti samotnému nákupu jsou tyto kroky časově, a mnohdy i 

finančně, mnohem náročnější. 

5.2.3.1 Konverze a převod dat 

Data ze starého informačního systému je samozřejmě nutné převést do nového a 

zachovat tak jistou kontinuitu dat. Vzhledem k tomu, že se jedná o kritický proces při 

implementaci nového ERP systému, bude tento krok proveden dodavatelem nového 

systému, který má již pro podobné scénáře vytvořeny patřičné nástroje. Data, která 

nebude možné převést automatizovaně, budou vloženy ručně zaměstnanci firmy. 
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Dodavatelská firma bude muset při převodu zajistit regulérnost vkládaných dat, 

případně jejich doplnění a úpravu do požadované struktury, kontrolu a konverzi 

datových typů, zajistit na sebe správnou návaznost jednotlivých záznamů. 

5.2.3.2 Zaučení personálu 

Aby mohl nový systém firmě dobře sloužit a mohla plně využít jeho možností, je nutné 

patřičně vyškolit personál. Prvotní školení vybraných pracovníků opět provede 

dodavatelská firma a další pracovníci budou následně zaučení od již vyškolených 

zaměstnanců firmy. V tomto kroku je očekáváno, že efektivita práce ve firmě částečně 

poklesne. Po zaučení by však mělo dojít k jejímu nárůstu nad původní mez. 

5.3 Přínos pro firmu 

Zavedení nového informačního systému je pro firmu velice důležitý krok, který bude 

dále přímo ovlivňovat její konkurence schopnost a další rozvoj. V případě, že by došlo 

k nějakému druhu závažných problémů při zavádění, mohlo by to firmu ohrozit i 

existenčně. 

5.3.1 Popis nových procesů uvnitř firmy 

Díky novému informačnímu systému bude drtivá většina procesů ve firmě zcela 

automatizována, a pokud nenastane s danou objednávkou žádný problém (například 

nějaké speciální, nestandardní přání, zákazníka), pak bude potřebný jediný lidský zásah 

v době expedice zboží tj. buď zabalení a odeslání, nebo osobní předání zákazníkovi. 

5.3.1.1 Proces vytvoření a zpracování objednávky 

Zákazník si v internetovém obchodě objedná požadované zboží a zvolí si rovněž způsob 

úhrady zboží (příkazem, dobírkou, hotově). Objednávka bude následně automaticky 

přenesena do ERP systému firmy, kde bude čekat na další automatizované zpracování. 

Již zde je patrná zásadní změna a to v tom smyslu, že původní administrativní rozhraní 

elektronického obchodu, které se dříve hojně využívalo, zde ztrácí svůj smysl a de facto 

nemá další využití, neboť veškeré operace s objednávkou jsou prováděny přímo v ERP 

systému firmy. 
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Pokud si zákazník přál platit bankovním převodem, čeká objednávka v systému na 

přijetí platby. Souběžně s touto čekací lhůtou je objednáno zboží u některého 

z dodavatelů. Jakmile je platba od zákazníka přijata a zboží je skladem, je objednávka 

ihned odeslána k zákazníkovi. V případě dobírky, případně hotovostní úhrady je situace 

analogická, pouze s tím rozdílem, že se nekontroluje přijetí platby. 

5.3.1.2 Proces naskladnění a expedice zboží 

Vždy dvakrát, až třikrát během dne, bude vytvořena souhrnná objednávka zboží, která 

bude odeslána jednotlivým dodavatelům. Tato objednávka bude opět automatizovaně 

vytvořena ERP systémem a pracovník pak pouze potvrdí faktické odeslání objednávky. 

 

Příjem zboží si vyžaduje lidské kontroly, neboť se musí vizuálně kontrolovat fyzická 

nepoškozenost zboží a rovněž to, zda reálně obdržené zboží odpovídá dodacímu listu. 

Veškeré potřebné dokumenty jsou již předem uloženy v ERP systému, takže pracovník 

provede pouze potvrzení. Po tomto kroku je již zboží po administrativní stránce 

naskladněno a je připraveno k expedici k zákazníkům. 

 

Platby za zboží dodavatelům probíhá opět z větší části automatizovaně. Informační 

systém každý den upozorní obsluhu na faktury, které je nutné uhradit a ta, pokud má 

k tomuto patřičné oprávnění, pouze potvrdí tuto úhradu. Samotný proces zadání příkazu 

bance je již věc zcela automatická. 

5.3.2 Dopad na fungování firmy 

Nový systém přinese vyšší produktivitu práce a zvýšení komfortu jak pro pracovníky, 

tak zákazníky firmy. Firma bude schopna zcela automatizovaně zpracovávat jak 

příchozí, tak odchozí platby, díky čemuž se výrazně urychlí celá logistika a dojde 

k eliminaci případných chyb způsobené lidským faktorem.  

 

Jak již bylo uvedeno výše, zejména v době implementace systému a zaučování 

personálu bude výkonnost pracovníků částečně snížena. Je to odůvodněno tím, že 

zaměstnanci jistou dobu nebudou příliš sebejistí v práci s daným ERP systémem. Tento 

negativní vliv by měl však během několika týdnů až měsíců zcela odeznít. 
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6 Závěr 

Rozvoj internetu, jako celosvětového média, v posledních letech velkou měrou 

ovlivňuje podnikatelské prostředí napříč všemi odvětvími. Vzhledem k rychlosti jakou 

se tak děje a zejména pak šíři záběru, nemohla samozřejmě tato práce reflektovat 

veškeré změny a nové postupy, ke kterým v prostředí elektronického obchodu 

docházelo, dochází a docházet nadále bude. Na druhou stranu cílů, které jsem si 

stanovil, bylo dle mého soudu dosaženo a dané firmě, ale i jiným, může tato práce 

přinést cenné poznatky a návody, jak maximálně využít příležitostí, které jim dnešní 

doba nabízí. Pro mnoho firem podobného zaměření a rozsahu může tato práce posloužit 

jako inspirace, kterou mohou aplikovat na svou konkrétní situaci. 

 

Pro běžné občany, kteří spotřebovávají produkty těchto firem, může přinést nově 

užívaná technologie další možnosti, které, jsou-li dobře zužitkovány, přinesou větší 

komfort, rychlost, ale i bezpečí. Bohužel zde však stále existuje relativně velká skupina 

osob, které se nových trendů, zejména pak ve finančním sektoru, obává a odmítá je. Zde 

pak nezbývá nic jiného, než se osvětou snažit tyto skupiny přesvědčit o opaku. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

B2B (business-to-business) – označuje komerční a marketingové aktivity nebo 

transakce mezi obchodníkem a firmou, případně podnikatelem, kdy služby nebo zboží 

je pořizováno především za účelem jeho dalšího prodeje. 

 

B2C (business-to-customer) – označuje komerční a marketingové aktivity nebo 

transakce mezi obchodníkem a koncovým spotřebitelem (FO, firma), kdy služby nebo 

zboží je pořizováno především za účelem spotřeby. 

 

IS – informační systém 

 

ERP (Enterprise Resource Planning) – Označení informačního systému podniku 

(software), který má za úkol efektivně řídit podnikové zdroje 

 

XML (eXtensible Markup Language) – Metajazyk, pomocí něhož je možné vytvářet 

další jazyky. 

 

Screenshot – Snímek obrazovky uložený do grafického souboru. 

 

OLE (Object Linking and Embedding) – technologie umožňující linkovat a využívat 

objekty jiného programu, který OLE podporuje. 
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1) Příklad kontrolního výpočtu na modulo 11 

 

2119-42224764 

2*20+1*21+1*22+9*23+4*24+2*25+2*26+2*27+4*28+7*29+6*210+4*211 = 

= 19536 / 11 = 1776 zbytek 0 => platné číslo účtu 

 

 

2) Poštovní poukázka typu Z/C 

 

 

 

3) Poštovní poukázka typu EUROGIRO 

 

 

 

 



 

4) Orientační cenová nabídka

 

  
 
Vážený pane Adámku, 
 
na základě Vámi zaslaného dotazníku Vám zasílám přehled všech předpokládaných nebo 
možných nákladů s výhledem na 3 až 4 roky. Tímto způsobem je vhodné porovnávat cenu 
různých SW, neboť co dodavatel to 
 
Při zakoupení a provozu SW Altus VARIO lze počítat s těmito náklady:

1) Úvodní analýza 
2) Licence SW Altus VARIO
3) Implementace 
4) Servisní poplatky 
5) Služby na vyžádání

 

8.1.1 Úvodní analýza

Před implementací je důležité provedení úvodní analýzy. V
zaslat podrobnější informace o úvodní analýze, jak ji provádí naše společnost. Důležité je, že 
výsledkem úvodní analýzy je 
používáno, jaký bude časový harmonogram implementace a obsahuje také přesnou a závaznou 
cenovou nabídku všech licencí a služeb. Pokud je analýza udělána dobře, nemělo by v
překvapit nic zásadního ani Vás ani násV
Cena úvodní analýzy vyplývá z
společnosti (tento čas nejvíce ovlivňuje, jak dobře máte promyšleno, co potřebujete) a čas, 
který stráví konzultant nad vytvořením samotné analýzy (u nás v
Pro Vámi zadaný příklad odhaduji, že cena úvodn
Kč. 
 
 
8.1.2 Licence SW Altus VARIO
Vámi požadované řešení určilo kategorii SQL Office. Tato nejvyšší kategorie umožňuje 
pracovat s daty na MS SQL Serveru. Je tak zajištěna jejich bezpečnost a konzistence. Přesný 
počet potřebných modulů samozřejmě vyplyne až z provedené úvodní analýzy. 
 
Na základě seznámení se s
rozsáhlými implementacemi odhadujeme, že ceníková cena licencí VARIA pro Vaši společnost 
se bude pohybovat kolem částky 180
.  
8.1.3 Implementace 
Implementace se skládá z
sazeb.  

a) Převod dat: Doba (cena) závisí na tom, dokážete
a struktuře. Běžně se převádí data katalogu a adresáře. Převod dokladů či dalších agend 
(majetek, mzdyV) lze stanovit při úvodní analýze. Ceníková sazba je 1000 Kč / hod.
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Orientační cenová nabídka ERP systému Altus VARIO 

na základě Vámi zaslaného dotazníku Vám zasílám přehled všech předpokládaných nebo 
výhledem na 3 až 4 roky. Tímto způsobem je vhodné porovnávat cenu 

různých SW, neboť co dodavatel to jiná cenová politika licencí, služeb, paušálních plateb V

Při zakoupení a provozu SW Altus VARIO lze počítat s těmito náklady: 

Licence SW Altus VARIO 

 
Služby na vyžádání 

Úvodní analýza 

ežité provedení úvodní analýzy. V případě Vašeho zájmu Vám mohu 
zaslat podrobnější informace o úvodní analýze, jak ji provádí naše společnost. Důležité je, že 
výsledkem úvodní analýzy je Návrh řešení, který popisuje, jak bude Vario nastaveno a 

aký bude časový harmonogram implementace a obsahuje také přesnou a závaznou 
cenovou nabídku všech licencí a služeb. Pokud je analýza udělána dobře, nemělo by v
překvapit nic zásadního ani Vás ani násV 
Cena úvodní analýzy vyplývá z hodinových sazeb a času konzultanta – čas strávený u Vás ve 
společnosti (tento čas nejvíce ovlivňuje, jak dobře máte promyšleno, co potřebujete) a čas, 
který stráví konzultant nad vytvořením samotné analýzy (u nás v kanceláři).
Pro Vámi zadaný příklad odhaduji, že cena úvodní analýzy by neměla překročit částku 20 000 

Licence SW Altus VARIO 
Vámi požadované řešení určilo kategorii SQL Office. Tato nejvyšší kategorie umožňuje 

daty na MS SQL Serveru. Je tak zajištěna jejich bezpečnost a konzistence. Přesný 
potřebných modulů samozřejmě vyplyne až z provedené úvodní analýzy. 

Na základě seznámení se s počty Vašich zaměstnanců a na základě zkušeností s podobně 
rozsáhlými implementacemi odhadujeme, že ceníková cena licencí VARIA pro Vaši společnost 

bovat kolem částky 180 000 až 230 000 Kč. 

Implementace se skládá z několika částí. Většina služeb je fakturována podle hodinových 

Převod dat: Doba (cena) závisí na tom, dokážete-li nám data dodat v
. Běžně se převádí data katalogu a adresáře. Převod dokladů či dalších agend 

(majetek, mzdyV) lze stanovit při úvodní analýze. Ceníková sazba je 1000 Kč / hod.

Altus Development spol.s r.o., Drahobejlova 36, 190 00 Praha 9

tel.: 272 108 230, fax: 272 108 232, e

  

na základě Vámi zaslaného dotazníku Vám zasílám přehled všech předpokládaných nebo 
výhledem na 3 až 4 roky. Tímto způsobem je vhodné porovnávat cenu 

jiná cenová politika licencí, služeb, paušálních plateb V 

případě Vašeho zájmu Vám mohu 
zaslat podrobnější informace o úvodní analýze, jak ji provádí naše společnost. Důležité je, že 

, který popisuje, jak bude Vario nastaveno a 
aký bude časový harmonogram implementace a obsahuje také přesnou a závaznou 

cenovou nabídku všech licencí a služeb. Pokud je analýza udělána dobře, nemělo by v praxi 

čas strávený u Vás ve 
společnosti (tento čas nejvíce ovlivňuje, jak dobře máte promyšleno, co potřebujete) a čas, 

kanceláři). 
í analýzy by neměla překročit částku 20 000 

Vámi požadované řešení určilo kategorii SQL Office. Tato nejvyšší kategorie umožňuje 
daty na MS SQL Serveru. Je tak zajištěna jejich bezpečnost a konzistence. Přesný 

potřebných modulů samozřejmě vyplyne až z provedené úvodní analýzy.  

počty Vašich zaměstnanců a na základě zkušeností s podobně 
rozsáhlými implementacemi odhadujeme, že ceníková cena licencí VARIA pro Vaši společnost 

několika částí. Většina služeb je fakturována podle hodinových 

li nám data dodat v použitelném formátu 
. Běžně se převádí data katalogu a adresáře. Převod dokladů či dalších agend 

(majetek, mzdyV) lze stanovit při úvodní analýze. Ceníková sazba je 1000 Kč / hod. 

spol.s r.o., Drahobejlova 36, 190 00 Praha 9

tel.: 272 108 230, fax: 272 108 232, e-mail: info@altus.cz

internet: www.altus.cz 
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b) Instalace a nastavení SW Altus VARIO: Provede se podle návrhu z úvodní analýzy. 
Zahrnuje práce jako instalace na pracovní stanice, instalaci a nastavení MS SQL Serveru 
příp. MS TERPinal Serveru, nastavení oprávnění, nastavení knih v jednotlivých agendách, 
instalaci zakázkových řešení apod. Ceníková sazba je 1200 – 2000 Kč / hod. 

c) Vývoj – programování: Těžko bez úvodní analýzy odhadnout. K velmi široké paletě funkcí 
Varia lze naprogramovat další – podle přání zákazníka. Jen připomenu – úpravy může dělat 
kdokoli – na CD s Variem je k tomuto poskytována dokumentace. Ceníková sazba je 1000 
Kč / hod. 

d) Školení uživatelů: Cena je závislá na počtu hodin, osob a místu konání. Základní rozsah 
školení běžného uživatele pro zvládnutí Varia bývá 2x4 hodiny. Ale školení může být 
pořádáno individuálně nebo pro skupiny uživatelů ze stejného oddělení. Také můžete 
vyškolit jednoho pracovníka a ten předá své znalosti ostatnímV 
 

Ceníkové sazby pro školení uživatelů jsou následující: 
Základní školení u nás    800 Kč/hod 
Základní školení u klienta 1000 Kč/hod 
Mzdové školení u nás  1000 Kč/hod/os 
Mzdové školení u klienta 1200 Kč/hod/os 

 
Celkové náklady na implementaci v tuto chvíli nedokážeme přesně odhadnout. Složité je např. 
určit rozsah školení pro Vaše uživatele, protože neznáme úroveň jejich znalostí. Příkladem 
může být dobrá znalost produktů MS Office, která výrazně usnadní vstřebávání nových 
informací při školení ovládání VARIA. Jak jste měl možnost sám vidět, VARIO vychází z Office 
jak vzhledem, tak ovládáním. Další neznámou je pro nás zatím již výše zmiňovaný převod dat, 
pokud jej vůbec budete vyžadovat.  
Konkrétní a závazné částky za služby, v rámci implementace, budou obsaženy v Návrhu řešení, 
který je výstupem z úvodní analýzy. 
 
8.1.4 Servisní poplatky (aktualizace, podpora) 

 
Neustále průběžně upravujeme, aktualizujeme, SW Altus VARIO prostřednictvím tzv. Vydání. 
Tyto aktualizace, Vydání, zahrnují například, ale nejenom, vylepšení, opravy a přizpůsobení 
novým verzím operačního systému a souvisejícího software, změny v souvislosti s legislativou 
atd. Tato Vydání jsou dostupná na našich www stránkách, nebo jsou dodávány na CD. Nová 
Vydání bývají uvedena cca 2x do měsíce a informace o tom co se změnilo jsou na našich www 
stránkách nebo je zasíláme emailem.  
  
Máte možnost vybrat si kterýkoli (nebo žádný) servisní program:   

• Podpora (6%*): ALTUS Development spol. s r.o. zajišťuje telefonickou a písemnou 
podporu dostupnou v pracovní dny od 8.00 do 17:00 hod. Udržujeme a rozšiřujeme 
znalostní databázi na internetu která obsahuje tisíce dokumentů řešení a technických 
informací. Informace z webu je možné efektivně sledovat též pomocí RSS.  

• Aktualizace Plus (16%*): Průběžně aktualizujeme náš SW (tzv. Vydání) pro jeho 
soulad s legislativou a průběžná vylepšení.   

• Maintenance Plus: Podpora + Aktualizace Plus (20%*) 
 

*z ceníkové ceny používaných licencí/rok.  
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Pokud nezvolíte poplatek Aktualizace Plus (samostatně nebo obsažený v programu 
Maintenance Plus), můžete kdykoli přejít na aktuální verzi Altus VARIO prostřednictvím 
jednorázového Update. Cena je 10% z ceníkové ceny používaných licencí.  
 
8.1.5 Služby na vyžádání 
Ve výše uvedených bodech jsem se pokusila vyjmenovat všechny možné náklady, které souvisí 
s nasazením SW Altus VARIO a s jeho provozem. Kromě uvedeného může zákazník požádat o 
různé druhy konzultací (například při změně pracovních postupů) nebo může mít zájem o 
dodatečné naprogramování či zakoupení tzv. doplňků. Připomínám, že prostřednictvím doplňků 
jsou ve Variu řešeny individuální požadavky na různé další funkce či vlastnosti systému.  
 
Budete-li mít jakékoli dotazy či připomínky, kontaktujte mne, prosím. 
 
S přátelským pozdravem 
 
Ing. Kristýna Komínková 
obchodní oddělení 
 
V Praze dne 26.5.2008  
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5) Orientační cenová nabídka ERP systému ABRA G2 

Dobrý den, 

odpověďi  jsou přímo v textu. 
 
Dobrý den, 
 
jsem student VUT v Brně, FP a tento rok píši bakalářskou práci na téma Model přímých plateb v 
elektronickém obchodování. Chtěl bych Vás požádat, zda byste mi mohli na základě níže uvedených 
údajů stanovit orientační cenový rozpočet na pořízení vašeho informačího systému ABRA G3. 
 
Modelová firma se zabývá prodejem zboží na internetu. Maximální počet současně pracujících uživatelů s 
IS je pět. Pro svůj provoz vyžaduje firma tyto moduly: 
- účetnictví 
- adresář 
- pijaté/vydané faktury 
- přijaté/vydané objednávky 
- banka vč přímého bankovnictví, pokladna 
- maloobchodní modul (stačí 2x) 
- sklad vč. podpory čteček čárových kódů 
- mzdy do 25ti zaměstnanců 
- evidence majetku 
- správa oprávnění jednotlivých uživatelů 
 
Dále jsou nutné určité zakázkové moduly: 
- správa a řešení reklamací 
- modul pro poštu (tisk štítků, složenek, evidence zásilek) 
- úprava modulu pro komunikaci s IS dodavatel (většinou založeno na principu komunikace pomocí XML 
(přes webovou službu)) 

Vpříloze je rámcová kalkulace ceny licencí ve dvou verzích. První verze je přesně dle zadání. Druhá verze 
dle praktické zkušennosti - ne všechny moduly firma potřebuje v plné palbě 5-ti přístupů. 
Reklamce je možné řešit modulem CRM, záleží na konrétním zadání. Pro poštu máme vyvinut stadardní 
modul. Úprava pro komunikaci s jiným IS se nedá bez konkrétní znalosti požadavku říci. V hodinové sazbě 
je to 1300,-CZK/hod. 
K ceně licencí je ještě třeba připočítat služby našich konzultantů spojené s implementací (instalace, 
úvodní školení, optimalizace procesů, úpravy standardních definic na přání atd.) ve výši cca 150 00,-.    
 
Z informací na webu jsem bohužel nepochopil, zda tzv. skriptování umožňuje vytvořit de facto skoro nový 
modul, nebo jen mírné změny stávajících. 
 
Skriptování umožňuje podstatné změny stavajících modulů. :-) Nelze vytvořit modul nový. Nový "modul" 
lze vytvořit mimo ABRU pomocí jakékoliv jazyka, který podporuje OLE technologii a využít otevřeného 
rozhraní. 

Pokud je to ještě možné, chtěl bych Vás současně požádat o roční náklady na technickou podporu, 
hodinovou sazbu vašich programátorů (ve spojitosti s převodu dat ze starého IS a upravení/vytvoření 
modulů programu). 
 
Každý uživatel platí  licenční podporu ve výši 20% ročně z ceny licence. V tom je zahrnuta legislativní 
údržba, verze s novinkami (min 3x ročně), hotline a neomezená účast na námi vypsaných školení (jsou 
několikrát týdně). Cena programátora viz výše.   

Budu Vám velice vděčný za poskytnutí informací. Děkuji. 
 
S pozdravem 

Martin Bok 
zástupce obchodního ředitele 



60 

 

 ABRA G2 - Rámcový přehled licencí 

Modul Typ licence Jednotková 
cena 

Počet Celková cena 

Jádro systému 1 přístup 5 400 Kč 5 27 000 Kč 
- jádro, aplikační server, sledování změn, nástroje pro správu a přizpůsobení, OLE rozhraní 

- adresář firem a osob, obecné číselníky, OLE dokumenty a přílohy, Wiki 

Účetnictví a výkazy 1 přístup 8 800 Kč 2 17 600 Kč 
- účetní deník, výkazy, DPH, Intrastat 

Banka 1 přístup 4 800 Kč 2 9 600 Kč 
Homebanking 1 banka 4 800 Kč 2 9 600 Kč 
Pokladna 1 přístup 4 800 Kč 2 9 600 Kč 
Majetek 1 přístup 8 800 Kč 2 17 600 Kč 
Mzdy a personalistika 1 přístup 3 800 Kč 0 0 Kč 
Mzdy a personalistika 5 prac. poměrů 3 800 Kč 0 0 Kč 
Mzdy a personalistika 25 prac. poměrů 8 800 Kč 1 8 800 Kč 
Mzdy a personalistika 100 prac. poměrů 24 400 Kč 0 0 Kč 
Mzdy a personalistika 500 prac. poměrů 96 800 Kč 0 0 Kč 
Mzdy a personalistika 1000 prac. poměrů 158 800 Kč 0 0 Kč 
CRM 1 přístup 3 800 Kč 2 7 600 Kč 
- aktivity a časový plán 

Call-centrum 1 přístup 3 800 Kč 0 0 Kč 
Prodej 1 přístup 7 900 Kč 5 39 500 Kč 
- ceníky, systém slev, nabídky, objednávky, zálohy, faktury 

Maloobchodní prodej 1 přístup 8 200 Kč 2 16 400 Kč 
- pokladní prodej (POS), dotykové kasy 

Nákup 1 přístup 7 900 Kč 3 23 700 Kč 
- objednávky, zálohy, faktury 

Skladové hospodářství 1 přístup 7 900 Kč 3 23 700 Kč 
Polohované sklady 1 přístup 12 800 Kč 0 0 Kč 
SCM 1 přístup 12 800 Kč 0 0 Kč 
Výroba 1 přístup 32 000 Kč 0 0 Kč 
- TPV, plánování a řízení výroby 

Kompletace 1 přístup 9 900 Kč 0 0 Kč 
Evidence pošty 1 přístup 2 800 Kč 3 8 400 Kč 
- odeslaná a došlá pošta 

Business Intelligence 1 licence 39 600 Kč 0 0 Kč 
Projektová dokumentace 1 přístup 9 800 Kč 0 0 Kč 
Splátkový prodej 1 přístup 9 800 Kč 0 0 Kč 
Workflow 
(+M/TeamBridge) 

1 vyjmenovaný 
uživatel 

14 000 Kč 0 0 Kč 

Multiverze 1 další firma 18 600 Kč 0 0 Kč 
Multiverze 999 dalších firem 89 800 Kč 0 0 Kč 
Skriptování 1 licence 10% 1 21 910 Kč 
Celkem za licence (bez DPH) 241 010 Kč 
Sleva na licence 0,0% 
Celkem za licence po slevě (bez DPH) 241 010 Kč 
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6) Screenshot z programu Pošta 2002 (Zdroj: postovnisoftware.cz) 
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7) Vybrané položky z ceníku eBanky 

Založení, vedení a zrušení Firemního účtu 

Operace Cenový program Účtováno 

Plus -

 zdarma 

Základ -

 zdarma 

Založení Firemního účtu zdarma za položku 

Vedení běžného účtu v hlavní měně zdarma měsíčně 

Vedení běžného účtu ve vedlejší měně *) 25 měsíčně 

Přímé bankovnictví zdarma měsíčně 

Zrušení Firemního účtu zdarma za položku 

Založení a vedení zvláštního účtu pro účely složení / 

navýšení základního kapitálu 

individuálně za položku 

Za změnu Cenového programu (z ostatních cenových 

programů na cenový program Plus - zdarma, EURO Plus - 

zdarma a nebo Základ - zdarma) 

300 za položku 

*) Poplatek se účtuje pouze v případě pohybu na běžném účtu v průběhu zúčtovacího období nebo je-li na 

něm v den zúčtování zůstatek větší nebo roven USD 3, GBP 2, EUR 3, CHF 5, CZK 100, SKK 130, PLN 

15, CAD 5, JPY 100, HUF 100 - podle měny, v níž je běžný účet veden. 

 

Nastavení služeb účtu 

Operace Cena 

operace 

Účtováno 

Podpisový vzor (dispoziční právo) - nastavení, změna a zrušení 30 za položku 

Zajištění záporného zůstatku - nastavení / zrušení 200 za položku 

Výpis k účtu - změna nastavení 30 za položku 

Základní parametry Firemního účtu (např. účet pro úroky, účet pro 

poplatky, aktivace měn, volba hlavní měny) - změna 

zdarma za položku 

Registrace služby GSM-SMS Klasik (první registrace zdarma, registrace 

po blokaci zdarma) 

50 za účet 

Změna nastavení, zrušení služby GSM-SMS Klasik (změna služby GSM-

SMS Klasik na SIM Toolkit zdarma) 

50 za účet 

Registrace služby GSM-SMS SIM Toolkit včetně nahrání/aktivace na SIM 

kartu (první registrace včetně nahrání/aktivace zdarma, registrace po 

blokaci zdarma) 

50 za účet 

Blokace služby GSM-SMS Klasik, GSM SIM Toolkit zdarma za položku 

Změna nastavení, zrušení služby GSM SIM Toolkit 50 za účet 

Nahrání bankovní aplikace na SIM kartu 50 za účet 

Nastavení podmíněné zprávy zdarma za položku 
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Výpisy a informace z účtu 

Operace 

Cenový program 

Účtováno Plus -

 zdarma 

Základ -

 zdarma 

Vyhotovení výpisu z účtu 10 za položku 

Zaslání výpisu z účtu zdarma za položku 

Mimořádný výpis z účtu 80 za položku 

Zaslání vyžádané informace (o realizaci transakce, o 

zůstatku atd.) 
2,90 3,90 za položku 

Kopie SWIFTové zprávy 150 za položku 

 

Trvalé příkazy 

Operace Cena operace Účtováno 

Povolení inkasa - zadání zdarma za položku 

Povolení inkasa - změna a zrušení 30 za položku 

Trvalý příkaz k inkasu - zadání zdarma za položku 

Trvalý příkaz k inkasu - změna a zrušení 30 za položku 

Inteligentní inkaso - zadání zdarma za položku 

Inteligentní inkaso - změna a zrušení 30 za položku 

Trvalý příkaz k úhradě - zadání zdarma za položku 

Trvalý příkaz k úhradě - změna a zrušení 30 za položku 

Platební příkaz SIPO - zadání zdarma za položku 

Platební příkaz SIPO - změna a zrušení 30 za položku 

 

Jednorázové operace - hotovostní 

Operace Cena operace Účtováno 

Vklad hotovosti 

- na účet v eBance 10 za položku  

- na účet v jiné bance 
100 + 1 % z vkládané 

částky 

za položku  

- vklad hotovosti na účet vedený v eB realizovaný třetí 

osobou (vkladatel není majitel ani disponent účtu, v 

jehož prospěch je hotovost vkládána) 

45 za položku  

Výběr hotovosti 

- do 500 tis. Kč za den (nebo ekvivalentu v cizí měně) 

včetně 

60 za položku  

- nad 500 tis. Kč za den (nebo ekvivalentu v cizí měně) 
60 + 0,15 % z vybírané 

částky 

za položku  
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Hotovostní konverze měny při vkladu / výběru na účet / z účtu vedeného u eBanky 

Konverze měny 1 %, min. 50, max. 2.500 za položku  

Zpracování a balení mincí - za každých započatých 100 ks mincí 

- setříděných 20 za položku  

- netříděných 100 za položku  

Výměna bankovek za bankovky nebo mince nižších i vyšších denominací - součet přijatých a 

vydaných platidel nad 10 ks (může být vyžadováno ohlášení výměny 2 pracovní dny předem): 

- výměna 

1,5 % z nominální 

hodnoty, min. 100, max. 

2000 

za položku  

Zpracování vkladu nadměrné hotovosti 

- v korunách do 500 tis. Kč včetně (s výjimkou vkladu 

mincí nad 50 ks) 

zdarma za den na 1 

účet 

 

- v korunách nad 500 tis. Kč (s výjimkou vkladu mincí 

nad 50 ks) 

0,15 % z vkládané částky za den na 1 

účet 

 

- v cizí měně do ekvivalentu 500 tis. Kč (s výjimkou 

vkladu mincí nad 50 ks) 

zdarma za den na 1 

účet 

 

- v cizí měně nad ekvivalent 500. tis. Kč (s výjimkou 

vkladu mincí nad 50 ks) 

0,15 % z vkládané částky za den na 1 

účet 

 

Hlášení výběru nadměrné hotovosti 

Hlášení výběru hotovosti zdarma za položku  

Nevyzvednutí ohlášeného výběru hotovosti ve 

sjednaný den, včetně změny termínu 

1 % z ohlášené částky, 

min. 500 

za položku  

Částečné vyzvednutí ohlášeného výběru hotovosti 
1 % z nevyzvednuté 

částky 

za položku  

Vklad hotovosti v uzavřeném obalu na pokladně Klientského centra 

Použití obalového materiálu v rámci jednoho vkladu 

hotovosti v uzavřeném obalu 

20 za položku  

Nedodržení podmínek "Smlouvy o vkladu hotovosti 

v uzavřeném obalu" při vkladu hotovosti do 1 mil. Kč 

včetně 

500 za položku  

Nedodržení podmínek "Smlouvy o vkladu hotovosti 

v uzavřeném obalu" při vkladu hotovosti nad 1 mil. Kč 

700 za položku  

Vklad / výměna poškozených platidel nebo platidel v prekluzi 

- poškozených platidel v Kč (poškozená platidla v cizí 

měně banka nenakupuje) 

10 % z odkupované 

částky 

za položku  

- platidel v prekluzi v Kč a v cizí měně 5 % z odkupované částky za položku  

Směnárenské operace na Klientském centru 

Nákup cizí měny 1 %, min. 50 max. 2.500 za položku  

Prodej cizí měny 1 %, min. 50 max. 2.500 za položku  

Konverze cizí měny 5 % za položku  
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Jednorázové operace - bezhotovostní - tuzemské 

Operace Cenový program Účtováno 

Plus -

 zdarma 

Základ -

 zdarma 

Příkaz k úhradě a příkaz k inkasu v Kč v tuzemsku 2,90 2,90 za položku 

Příkaz k úhradě a příkaz k inkasu v cizí měně v rámci 

eBanky 

1,80 4,90 za položku 

Příplatek za realizaci expresní platby 25 za položku 

Příchozí platba v Kč 

- tuzemská 1,80 4,90 za položku  

Příchozí platba v cizí měně 

- z účtu v eBance, a.s. 1,80 4,90 za položku  

Odchozí platba na základě pokynu k inkasu 2,90 2,90 za položku  

Odchozí platba SIPO 2,90 2,90 za položku  

Příplatek za provedení tuzemské mezibankovní 

transakce v Kč prostřednictvím zúčtovacího centra 

ČNB 

2 za položku  

Příchozí platby v cizí měně z jiné banky z tuzemska viz část: "Jednorázové operace - bezhotovostní -

 zahraniční." 

 

 

Jednorázové operace - bezhotovostní - zahraniční 

Operace Cena operace Účtováno 

Příchozí platba v cizí měně nebo v Kč ze zahraničí anebo v cizí měně 

z jiné banky v tuzemsku s dispozicí BEN 

1 %, min. 300 

max. 1000 

za položku 

Příchozí platba v cizí měně nebo v Kč ze zahraničí anebo v cizí měně 

z jiné banky v tuzemsku s dispozicí OUR 

zdarma za položku 

Příchozí platba v cizí měně nebo v Kč ze zahraničí anebo v cizí měně 

z jiné banky v tuzemsku s dispozicí SHA 

1 %, min. 300, 

max. 1000 

za položku 

Příchozí Europlatba – platba v EUR do 50.000 EUR ze zemí EHP s 

dispozicí SHA obsahující číslo účtu příjemce ve formátu IBAN a 

swiftový kód banky příjemce BIC bez specifických nároků na 

zpracování ***) 

200 za položku 

Příplatek za urgentní zpracování příchozí platby v cizí měně nebo v Kč 

ze zahraničí anebo v cizí měně z jiné banky v tuzemsku **) 

500 za položku 

Příkaz k úhradě v cizí měně nebo v Kč do zahraničí anebo v cizí měně 

do jiné banky v tuzemsku s dispozicí BEN 

zdarma za položku 

Příkaz k úhradě v cizí měně nebo v Kč do zahraničí a nebo v cizí měně 

do jiné banky v tuzemsku s dispozicí OUR *) 

1 %, min. 500, 

max. 1500  

+ případné 

za položku 



66 

 

výlohy 

ostatních bank 

Příkaz k úhradě v cizí měně nebo v Kč do zahraničí anebo v cizí měně 

do jiné banky v tuzemsku s dispozicí SHA 

1 %, min. 500, 

max. 1500 

za položku 

Odchozí Europlatba - příkaz k úhradě v EUR do 50.000 EUR ze zemí 

EHP s dispozicí SHA obsahující číslo účtu příjemce ve formátu IBAN a 

swiftový kód banky příjemce BIC bez specifických nároků na 

zpracování, pouze s prioritou Standard ***) 

220 za položku 

Příplatek za urgentní zpracování příkazu v EUR a USD do zahraničí 

nebo do jiné banky v tuzemsku 

1500 za položku 

Příplatek za manuální zásah do zpracování platby z důvodu chybně 

zadaného platebního příkazu 

300 za položku 

Žádost o změnu/zrušení platebních instrukcí u platby ve statusu "čeká 

na avízo" a "zrealizováno" - na základě požadavku klienta 

1500 za položku 

Příplatek za papírový platební příkaz 250 za položku 

*) Výlohy ostatních bank závisí na poplatcích zprostředkujících bank a banky příjemce. V případě platby 

do výše ekvivalentu 50.000 EUR v měnách EHP do zemí EHP činí tyto výlohy 450 Kč.  

Příkaz k úhradě na adresu 

Operace Cena operace Účtováno 

Částka do 200 Kč včetně 30 za položku 

Částka nad 200 do 1000 Kč včetně 40 za položku 

Částka nad 1000 do 5000 Kč včetně 50 za položku 

Částka nad 5000 do 50000 Kč včetně 80 za položku 

Za každých dalších započatých 10000 Kč 29 za položku 

Výplata do vlastních rukou 8 za položku 

Výplata k určitému dni 8 za položku 

 

Šeky 

Operace Cena operace Účtováno 

Inkaso šeku 1 %, min. 500  

+ případné výlohy ostatních bank 

za položku 

Inkaso šeku s negativním výsledkem 500  

+ případné výlohy ostatních bank 

za položku 

Reklamace 500  

+ případné výlohy ostatních bank 

za položku 
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8) Číselník identifikačních kódů bank AP0001 
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