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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému firmy a návrhu jeho 

změn. V teoretické části je popsána základní problematika a pojmy související 

s informačními systémy. V analytické části je informační systém posouzen podle metod 

pro zjištění současného stavu. Návrhová část vychází z analytické části a hlavním cílem 

této části je návrh změn k zlepšení stávající situace s následným ekonomickým 

zhodnocením. 

 

Abstract 

This Master's thesis deals with appraising information system of a company and 

suggesting its changes. In theoretical part are described basic issues and terms related to 

information systems. In analytic part is the information system assessed by methods for 

detecting actual situation. Proposal part is based on the analytic part and its main 

objective is to design changes to improve current situation with subsequent economic 

evaluation. 
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Úvod 

Informace v dnešní době patří k nejdůležitějším faktorům úspěchu firmy, rozhodují 

o tom, zda firma bude vytvářet zisk, nebo naopak nesprávné využití informací povede 

ke ztrátě. Ke sběru, třídění, uchovávaní a využívání informací nám slouží informační 

systémy, ať už v papírové nebo softwarové podobě. Papírový způsob informačního 

systému je v dnešní době zastaralý, pomalý a neefektivní způsob pro uchovávání 

informací, a pokud se v nějaké firmě využívá, jedná se spíše o kombinaci se 

softwarovým informačním systémem.  

Softwarový informační systém je možno pořídit jako hotové univerzální řešení, 

které může být díky modulům upraveno, aby co nejlépe odpovídalo požadavkům 

daného podniku. Další způsob pořízení je tvorba informačního systému na míru, tento 

způsob je daleko nákladnější, ale pokud je kvalitně zpracován přesně dle požadavků 

firmy, může být daleko efektivnější a výhodnější. Posledním způsobem je informační 

systém na bázi pronájmu, kdy informační systém nevlastníme, ale pronajímáme si ho. 

Informační systémy se neustále vyvíjejí a vylepšují. Jedním z nejnovějších trendů 

je využívání technologie Cloud Computing, kdy informační systém je uložen v datovém 

centru a uživatelé k němu přistupují pomocí internetu. U Cloud Computingu uživatelé 

vždy pracují na nejnovější verzi informačního systému, nepotřebují výkonné stanice, 

jelikož veškerý výkon se provádí na serverech v datových centrech. V neposlední řadě u 

tohoto řešení je kladen velký důraz na bezpečnost dat, kdy jsou datová centra na daleko 

vyšší zabezpečovací úrovní než v normálních podnicích. Mezi další nové trendy kromě 

Cloud Computingu patří přístup k informačním systémům přes mobilní telefony nebo 

propojení informačního systému se sociálními sítěmi. 

V této diplomové práci se budu zabývat informačními systémy, kdy v první části 

popíšu teoreticky nejdůležitější pojmy, které se vztahují na tuto problematiku. V druhé 

části – analytické, se budu zaobírat popisem firmy, jejími informačními technologiemi, 

základním popisem informačního systému, vytvořím SWOT analýzu a následně 

zanalyzují současný informační systém. V poslední části budu navrhovat změny, které 

budou vycházet z analytické části.   
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této diplomové práce je analýza současného informačního systému a návrhu 

zlepšení ve firmě BYTservis-služby, spol. s.r.o.  

Z ekonomického hlediska využiji metodu SWOT analýzy pro přiblížení 

ekonomické situace firmy, zejména pro vyhodnocení fungování firmy, nalezení 

problémů nebo příležitostí pro další růst podniku. 

Z hlediska informačních technologií budu posuzovat stav v jakém se nachází 

informační systém. Nejprve provedu průzkum v rámci podniku pomocí dotazníků 

vyplněných zaměstnanci a výsledky průzkumu zanalyzují pomocí dvou metod: HOS 8 a 

ZEFIS. Obě tyto metody se analyzují přes online systém ZEFIS. Následně z výsledků 

těchto analýz budu posuzovat a navrhovat změny, které budou směřovat ke zlepšení 

stávajícího stavu informačního systém s výsledným ekonomickým zhodnocením 

navrhovaných změn. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Informace 

Současné hospodářské prostředí a význam informací si svým charakterem přímo 

vyvolávají potřebu kvalitního informačního systému a informačních technologií. 

Informace a znalosti se v současném hospodářském prostředí době staly jedním 

z nejcennějších podnikových zdrojů. Drucker s nadsázkou tvrdí:  

„Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní 

faktory – půda, práce, kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním 

producentem bohatství jsou informace a znalosti.“ (1) 

Jako informace můžeme určit číselná data, zvuk, text, obraz nebo další smyslové 

vjemy. Informace na rozdíl od dat (zvuky, obrázky) nemůžeme skladovat, i když 

informace nemá hmotný charakter, je vždycky spojena s určitým fyzickým pochodem, 

který ji nese. (2) 

Na informace můžeme nahlížet z několika různých hledisek. Informace bychom 

měli chápat jako zprávu, nebo vjem, který splňuje tři požadavky. Prvním požadavkem je 

syntaktická relevance tzn. subjekt, který zprávu přijímá, měl by být schopen tuto 

informaci detekovat a porozumět jí. Druhým požadavkem je sémantická relevance     

tzn. subjekt by měl vědět, co zpráva znamená a co vypovídá o něm a jeho okolí. Třetím 

a posledním požadavkem je pragmatická relevance, kdy zpráva by měla mít význam pro 

přijímací subjekt. (3) 

Informace členíme podle různých hledisek – strategické, operativní a taktické. 

Následně je můžeme členit podle stupně řízení, pro které jsou určeny – krátkodobé, 

dlouhodobé, historické, aktuální a prognostické. (3) 

2.2 Informační systém 

Informační systém lze podle Laudona chápat jako:  

„Sociálně-technický systém, ve kterém lidé, technologie, podnikové procesy              

a organizace na sebe navzájem působí ve snaze sbírat, zpracovávat, archivovat                   

a distribuovat informace s cílem podpořit řízení, koordinaci a rozhodování 

v organizaci.“ (4) 



15 

 

2.3 Informační strategie 

Informační strategie dle Kocha: 

„Informační strategie rozpracovává vize a cíle podnikové strategie z pohledu jejich 

podpory nebo zajištění informačním systémem a technologiemi. Informační strategie by 

měla obsahovat vizi, cíle a hlavní charakteristiky budoucího stavu IS/IT firmy a mimo to 

by měla účinně přispívat k omezení chaotického řízení jejich vývoje a provozu.“ (5) 

Informační strategií chceme dosáhnout: 

 Zvýšení produktivity práce 

 Podporovat dosažení strategických cílů firmy 

 Vytváření prostoru pro další rozvoj firmy 

Mezi důležité součásti informační strategie patří plány strategické a taktické, které 

jsou reprezentovány konkrétním popisem a harmonogramem jednotlivých projektů 

realizovaných v oblasti informatiky ve firmě. Pro tyto plány jsou stanoveny finanční 

odhady nákladů a přínosy jejich realizace. Plány jednotlivých projektů a jejich obsah je 

stanoven tak, aby hlavní cíle podniku byly v co největší míře podporovány 

informatikou. (5) 

Součástí informační strategie rovněž mohou být aplikační, funkční, datová a 

technologická architektura. Tyto architektury slouží pro další rozvoj a budování IS/IT. 

Jednotlivé architektury tvoří jasně definovanou kostru IS, do níž se postupně zasazují 

s rozvojem systému další informatické projekty, aplikace a technologie. Hlavní smysl 

těchto architektur je zajistit promyšlený rozvoj IS s dosažením vnitřní provázanosti, 

minimalizací funkčních duplicit a snížit neefektivní náklady na rozvoj IS. (5) 

2.4 ERP systém 

2.4.1 Definice ERP systému 

ERP systém, neboli Enterprise Resource Planning je komplexní, integrovaný 

systém, který sjednocuje klíčové oblasti podnikání, především v oblasti výroby, financí 

a řízení projektů. (5) 

Zavedením ERP systému v organizaci se vyčistí data, nastaví a zprůhlední procesy, 

nadefinujeme zodpovědnosti a efektivní toky schvalovacích procesů. Systém ERP tedy 

automatizuje chod celého podniku. Základní činnosti ERP systému je integrace dat a 
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procesů za účelem snadné dostupnosti a efektivního workflow přes celou organizaci. 

Mezi nediskutovatelné přínosy ERP systému patří zajištění včasných a přesných 

provozních informací. Přínosy ERP systému pro chod podniku jsou nesporné. (6) 

2.4.2 Klasifikace ERP systémů 

ERP systémy můžeme rozdělit do tři kategorií: All-in-One, Best-of-Breed a Lite 

ERP. Rozdělení spočívá v tom, jak jsou jednotlivé ERP systémy schopny pokrýt interní 

procesy - výroba, logistika, lidské zdroje a ekonomika. (7) 

All-in-One je systém, který dokáže pokrýt všechny čtyři zmíněné interní procesy. 

Ovšem některé univerzální ERP systémy All-in-One nepokrývají jeden z interních 

procesů – řízení lidských zdrojů. Doplnění tohoto procesu do ERP systému je pak 

zajištěno pomocí subdodávky jiného speciálního dodavatele. Jedná se o jednoduché 

začlenění funkcionality do ERP. Dodavatel ERP systému většinou sám garantuje celý 

ERP systém včetně subdodávky a její integrace. (7) 

Best-of-Breed nemusí nutně pokrýt a integrovat všechny čtyři interní procesy, 

zaměřuje se na poskytnutí špičkové funkcionality nebo jsou orientované na určité obory 

podnikání. V praxi jsou pak nasazovány jako samostatné systémy, nebo tvoří součást 

podnikové ERP koncepce společně s jinými informačními systémy. (7) 

Lite ERP systémy jsou určeny hlavně pro malé a středně velké firmy a tyto 

systémy se vyznačují nižší cenou a omezeními např. funkcionalita, počet uživatelé. (7) 

Tabulka 1: Rozdělení ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření (Zdroj: 7) 

ERP Charakteristika Výhody Nevýhody 

All in one Schopnost pokrýt všechny 

klíčové interní podnikové 

procesy jako výroba, 

logistika, řízení lidských 

zdrojů, ekonomika 

Vysoká úroveň 

integrace 

Nižší detailní 

funkcionalita, 

nákladná 

customizace 

Best of Breed Orientace na specifické 

procesy nebo obory, 

nemusí pokrývat všechny 

klíčové procesy 

Špičková detailní 

funkcionalita 

nebo specifická 

oborová řešení 

Obtížnější 

koordinace procesů, 

nekonzistentnost 

v informacích, řešení 

více IT projektů 
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Lite ERP Odlehčená verze 

standardního ERP 

zaměřená na trh malých a 

středně velkých firem 

Nižší cena, 

orientace na 

rychlou 

implementaci 

Omezení ve 

funkcionalitě, počtu 

uživatelů, 

možnostech rozšíření 

2.4.3 Funkční moduly ERP 

ERP systémy zahrnují v podniku zejména následující činnosti, které souvisejí: 

 Se správou kmenových dat (všechny položky, kusovníky, technologické 

postupy, pracoviště, ale taky dodavatelé, zákazníky, skladová místa, 

používané druhy daní, finanční kursy, konta, apod.), 

 S krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým plánováním zdrojů 

potřebných pro realizace obchodních zakázek, 

 S řízením realizace těchto zakázek z hlediska dodržení termínů, 

 S plánováním a sledováním nákladů realizace, hlavně výroby, 

 Se zpracováním výsledků všech aktiv a zapracováním do finančního 

účetnictví a controllingu. (8) 

ERP systémy teda pokrývají zejména dvě hlavní funkční oblasti (8): 

 Logistiku – v kontextu ERP zahrnují celou podnikovou logistiku (nákupy, 

skladování, výroba, distribuce, plánování zdrojů), 

 Finance – zahrnují finanční, nákladové, investiční účetnictví a podnikový 

controlling.  

Jako další důležitá oblast ERP systému se uvádí Personalistika – lidské zdroje, 

kdy se jedná o zpracování informací pro získání, optimální naplánování a využívání 

pracovníků. (8) 

2.4.4 ERP II 

ERP II, někdy se lze setkat s pojmem extended ERP, rozšiřuje prostřednictvím 

integrace podniku a jeho IS s okolím směrem k zákazníkům, dodavatelům a partnerům. 

V rozšiřujícím ERP lze vysledovat tři hlavní oblasti (8): 

 SCM (supply chain management) – řízení dodavatelského řetězce 

 CRM (customer relationship management) – řízení vztahu se zákazníky 

 BI (Business Intelligence) – manažerský informační systém  
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Obrázek 1: Schéma rozšířeného ERP (Zdroj: 8) 

2.5 Efektivnost IS 

2.5.1 Užitek z IS 

Problém efektivnosti spočívá v tom, že u určitého subjektu (zaměstnanec, manažer, 

majitel) vznikne potřeba informací (požadavek na informační systém) a z uspokojení 

této určité potřeby je očekáván užitek. Tímto nám vznikne potřeba informačního 

systému, kterou uspokojí aplikace informační technologie, ta ovšem stojí peníze. Pokud 

je stupeň uspokojení potřeb informací vysoký, předpokládáme, že i efektivnost 

vynaložených prostředků bude vysoká. (2) 

má potřebu

znamenají

přinášejí

hodnotí efektivnost

SUBJEKT IS/IT

VÝDAJEUŽITEK

 

Obrázek 2: Model užitku (Zdroj: 2) 

Očekávání v podnikové sféře můžeme identifikovat pro (2): 

 Majitelé – IS/IT by jim měla přinášet trvalé zhodnocení majetku vloženého 

do podniku, 
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 Manažeři – IS/IT by jim měla dávat možnost úspěšně řídit podnik tak, aby 

byly dosahovány požadované výsledky s minimem zdrojů, které jim byly 

svěřeny k dispozici, 

 Zaměstnanci – IS/IT by jim měla nabídnout lepší pracovní prostředí, vyšší 

společenský status a pocit sounáležitosti s podnikem,  

 Zákazník – v konečném důsledku se nachází zákazník, který by měl výše 

zmíněné pocítit a to tím způsobem, že bude dostávat produkt nebo službu 

s vyšší přidanou hodnotou za přijatelnou cenu.  

Každý racionálně smýšlející subjekt hledá optimální poměr mezi užitkem získaný 

z IS/IT a výdaji, které musí vynaložit na získání užitku, ale také mezi časem potřebným 

k získání tohoto užitku a riziky nedosažení očekávaného užitku. Takovýto „vyvážený“ 

systém lze z hlediska subjektu považovat za efektivní. (2) 

Výdaje do IS/IT jsou „viditelné“, zatímco užitek z IS/IT je „neviditelný“. Z tohoto 

důvodu se zatím nepodařilo žádným výzkumem nebo statistikami prokázat významný 

vztah mezi výdaji do IS/IT a ukazateli úspěšnosti podniku. (2) 

2.5.2 Model efektivnosti IS 

Při zkoumání problematiky efektivnosti IS/IT je možno založit na obecném 

systémovém modelu transformace vstupů na výstupy při působení transformačních 

faktorů – vnějších, vnitřních, které ovlivňují efektivnost transformace. Koncepce 

modelu je zobrazena na níže uvedeném obrázku. (2) 

Organizace jako 

„černá schránka“

Výstupy

(přínosy z IS/IT)

Prostředí

(vnější a vnitřní 

faktory)

Vstupy

(výdaje do IS/IT)

Strategie IS/IT

(rozhodování)

 

Obrázek 3: Model efektivnosti (Zdroj: 2) 
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Na model uvedený výše na obrázku se můžeme dívat z různých pohledů. Nejčastěji 

se na tomto modelu hledá odpověď na otázku: „Jak máme řídit rozvoj IS/IT, abychom 

s danými omezenými výdaji dosahovali co nejvyšších přínosů pro podnik?“ Jako další 

otázka může být: „Jaké mají být vstupy, abychom dosáhli požadovaných přínosů?“. 

Odpovědi je potřeba hledat jak na straně vstupů modelu, které by měly pro dosažení 

efektivnosti minimalizovány, tak na straně výstupy, které by měly být naopak 

maximalizovány. Rozhodující je hledání hodnot parametrů, které ovlivňují tuto 

transformaci. (2) 

2.6 Implementace informačního systému 

2.6.1 Etapa I – rozhodnutí pro změnu IS a vytvoření týmu 

1. krok – rozhodnutí pro změnu IS 

Zavedení ERP musí vycházet z jasného záměru a rozhodnutí vedení podniku, který 

je v souladu s business strategií daného podniku. První etapa pro zavedení ERP je velice 

důležitá, kdy z různých představ, přání a na základě důkladné analýzy stávajícího stavu 

je vytvořena studie popisující všechny vlivy tedy i protichůdné. Vytváří se to z toho 

důvodu, abychom mohli jednoznačně určit, zda zavedení systému ERP v podniku je 

uskutečnitelné a či nám vyřeší klíčové problémy podniku a zároveň přinese žádoucí 

efekty. (8) 

Jednou z možných aplikovatelných technik je použití SWOT analýzy, která nám 

pomáhá identifikovat silné a slabé stránky současné situaci a následně určit možné 

příležitosti či eventuální hrozby. Pozornost by se měla zaměřit zejména na řešení 

klíčového problému realizovatelného pomocí IS/IT, resp. ERP. Součásti 1. kroku by 

měla být stanovení, nebo upřesnění finanční částky, kterou chceme investovat pro tento 

projekt. (8) 

Požadované informace v rámci etapy analýzy podniku (8): 

 Záměr vlastníků, 

 Strategické cíle podniku, 

 Program výrobků, služeb a jejich potencionál na trhu, 

 Vztah a forma komunikace se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery, 

 Stav informačních toků v podniku, 
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 Současný stav využívání IS/IT – použitý HW a SW, oblasti jejich nasazení, 

technické parametry, dodavatelé, rozsah a kvalita využívaných dat, smluvní 

podmínky využívání, 

 Stav procesů v podniku, 

 Potencionál personálu v podniku (např. zkušenosti pracovníků 

s informačními a komunikačními technologiemi, ERP systémy apod.), 

 Finanční priority podniku podporující zlepšení stávající situace. 

Tabulka 2: Hlavní činnosti v průběhu analýzy podniku (Zdroj: 8) 

Technologie Lidé Řízení 

 Zmapování současného 

stavu využití IT a rozsah 

současného IS 

 Zmapování zkušenosti lidí 

s využíváním IT a 

stávajícího IS 

 Ujasnění podnikové a 

informační strategie 

podniku 

 Analýza organizace 

podniku, informačních a 

materiálových toků 

 Analýza situace 

v podnikových procesech 

 Návrh základních 

požadavků na technické 

zabezpečení ERP 

 Návrh použitelnosti úloh 

stávajícího IS 

 Ujasnění rozsahu 

potřebného zaškolení 

uživatelů ERP 

 Vytipování pracovníků 

pro zavedení systému 

ERP, včetně vedoucího 

projektu 

 Návrh požadavků na 

výběr ERP 

2. krok – vytvoření týmu 

Personální zajištění je důležité pro správný průběh projektu. Pro každý projekt je 

nutné ustanovit řešitelský tým, který bude veden vedoucím týmu tzv. vedoucí projektu. 

Vedoucí projektu koordinuje znalosti a dovednosti pracovníků, kteří se podílejí na 

projektových pracích, stanovuje postup řešení, zohledňuje priority jednotlivých úkolů a 

potřebných zdrojů. Vedoucí projektu je následně zodpovědný za dodržování termínů, 

limitů v rámci rozpočtu a současně dohlíží nad průběžným zpracováním dokumentace. 

Výhodou je dostupnost samostatné místnosti pro řešitelský tým, kde je možnost 

prezentovat technická řešení nebo provádět brainstorming, školení atd. (8) 
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Součásti týmu pro zavedení nového IS by měli být zástupci všech oblastí podniku, 

tzv. budoucí klíčoví uživatelé, kteří znají výborně svoji oblast a současně jsou schopni 

vidět problematiku z určitého nadhledu. V následné etapě projektu budou tyto týmy 

spolupracovat s konzultanty dodavatele na analýze, návrhu a realizaci IS. V této úvodní 

fázi se pozornost zaměřuje zejména na potřeby podniku, na stanovení vhodných 

výběrových kriterií a provedení vhodného výběru. (8) 

2.6.2 Etapa II – výběr vhodného IS 

3. krok – výběr ERP a jeho dodavatele 

V etapě II je proveden výběr vhodného IS a jeho dodavatele. Pozornost by měla 

směřovat k provedení co nejobjektivnějšího srovnání na trhu dostupných ERP systémů 

s ohledem na potřeby a finanční možnosti podniku. (8) 

Tabulka 3: Hlavní činnosti v průběhu výběru vhodného řešení ERP (Zdroj: 8) 

Technologie Lidé Řízení 

 Otestování systémů ERP 

zkušebními daty – na 

vlastní technice nebo u 

nabízející firmy 

 Návštěvy dodavatelů ERP 

 Návštěvy referenčních 

instalací ERP 

 Vytvoření skupiny pro 

výběr a hodnocení 

systémů ERP 

 Provedení hrubého a 

následně jemného výběru 

systémů ERP 

 Vyhodnocení výsledků dle 

zvolených kriterií 

 Zpracování hodnocení 

posuzovaných ERP za 

sledovanou oblast 

 Doporučení k nákupu 

vybraného systému ERP 

 Příprava smlouvy 

s dodavatelem vybraného 

systému ERP 

Z hlediska informací o vhodných IS je současná situace daleko lepší než tomu bylo 

v devadesátých letech. V dnešní době ve středních a větších podnicích bývají většinou 

odborníci, kteří jsou schopni příslušný výběr učinit. Alternativou můžou být externí 

specialisté, zejména u menších podniků, ovšem je potřeba si dát pozor, jelikož taková 

poradenská činnost bývá úzce spjata se zpracováním strategických podnikových 

informací, doporučuje se tedy spolupráci ošetřit pomocí smlouvy. (8) 
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Hrubý a jemný výběr 

Nabídka ERP řešení je velice rozsáhlá a může čítat šest až osm desítek možných 

řešení. Z toho hlediska se doporučuje provést vlastní výběr ve dvou po sobě 

navazujících krocích – hrubého a následně jemného výběru. (8) 

a) Hrubý výběr 

V  prvním kroku kontaktujeme dodavatele ERP v podobě poptávkového dopisu 

nebo formuláře a provedeme tak shromáždění informací pro následné rozhodnutí, které 

systémy vybereme do následného výběru. Kritérií pro ohodnocení nemusí být mnoho, 

ale musí být pro podnik rozhodující. Příklady kritérií (8): 

 Shodnost zaměření funkčnosti ERP systému s potřebami podniku, 

 Orientace dodavatele ERP systému na podobnou velikost podniků a typ 

výroby, 

 Tuzemské zastoupení dodavatele ERP systému, 

 Znalosti a zkušenosti dodavatele ERP, 

 Preference hardwarové a softwarové platformy. 

Důležitou roli v hrubém výběru hraje bezesporu cena, ale neměla by se stát jediným 

hodnoticím kritériem, jelikož cena plně neodráží vhodnost ERP pro určité provozní 

podmínky. (8) 

b) Jemný výběr 

Výsledkem předchozího hrubého výběru je skupina 2-3 informačních systémů, 

vybraných na základě pro podnik důležitých kritérií. Kritéria výběru musí respektovat 

tuzemské specifikace vzhledem k používanému technickému a programovému vybavení 

a rovněž národní legislativu. Je nutné zmínit místní problematiku různých výrobních 

organizací ve zvyklostech jako např.: třídění součásti, číslování zakázek, označování 

strojů. (8) 

Poptávkový dokument 

Při výběru a dotazování dodavatelských firem je podnikem zasílán poptávkový 

dokument. V praxi se využívá buďto jednoduchý poptávkový dokument nebo velmi 

podrobný s popisem požadavků a cílů zadavatele. Nevýhoda jednoduchého 

poptávkového dokumentu nese riziko v nepřesnosti od nabízejícího dodavatele. 

Nabídka různých dodavatelů se liší cenou, tak i obsahem. Z toho hlediska je vhodné 

poptávkový dokument sestavit tak, aby nabízející dodavatel mohl co nejpřesněji 
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identifikovat cíle a požadavky vzhledem ke stávajícímu stavu IS, předmětu a způsobu 

podnikání a celé řadě dalších vstupních informací. (8) 

4. krok – uzavření smlouvy 

Charakteristikou smlouvy v oblasti informačních technologií je velká rozmanitost 

obchodně-právních vztahů. Je tedy potřeba přizpůsobit druh a charakter jednotlivých 

smluvních typů, které budou informační technologie zastřešovat právně. Doporučená je 

koncepce rámcové smlouvy o dílo, která upravuje pouze obecné principy a otázky 

systémové integrace. Hlavní náležitosti této smlouvy je vymezení uzavírání dalších 

nezbytných smluv. Smlouvu o dílo je doporučeno využívat, jelikož tento typ smlouvy je 

v dostatečné míře upraven obchodním zákoníkem. Při zvolení jiného typu smlouvy je 

nutné přesně definovat velké množství smluvních ustanovení, která jsou jinak řešena 

obchodním zákoníkem. Obchodní zákoník vyjmenovává určité činnosti, na které se 

režim smlouvy o dílo vztahuje, ale vymezuje také obecnou definici díla. (8) 

2.6.3 Etapa III – implementace vybraného IS 

5. krok – etapy implementace 

V přípravné fázi implementace dochází k následujícím činnostem (8): 

 Analýza požadavků a tvorba koncepce řešení 

 Stanovení pravidel organizace a komunikace 

 Instalace ERP systému s možností zajištění potřebného hardwaru a softwaru 

 Zaškolení osob 

 Stanovení způsobu převedení ze současného ERP systému na nový 

Následně v průběhu analýzy dodavatel společně se zákazníkem formulují písemně 

detailní návrh realizace, kterou odsouhlasí obě strany. V této fázi půjde zejména o (8): 

 Přesný způsob nasazení a nastavení implementace IS 

 Naplnění číselníků např. kódy daní, pracovišť, účetní osnovy 

 Příprava dat, potřebná před spuštěním ERP 

 Integrace ERP s ostatními programy v podniku 

V závěrečné fázi dochází k (8): 

 Postupné nasazování a spouštění modulu 

 Vytvoření uživatelské dokumentace 
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 Nastavení pracovních parametrů k dosažení požadovaného chodu 

Výsledným stavem je zahájení provozu informačního systému a následné používání. 

Tabulka 4: Hlavní činnosti etapy implementace ERP (Zdroj: 8) 

Technologie Lidé Řízení 

 Nákup HW a sítí 

 Nákup licencí ERP 

 Školení pracovníků 

řešitelského týmu 

 Školení vedoucích 

pracovníků 

 Školení koncových 

uživatelů 

 Sestavení řešitelského 

týmu 

 Sestavení harmonogramu 

implementace 

 Optimalizace 

podnikových procesů 

 Příprava a převod dat z úloh 

do ERP  

 Integrace ERP s aplikacemi 

 Využívání modulu a funkcí 

ERP 

 

 Zkušební provoz ERP 

 Provoz ERP 

2.6.4 Etapa IV – provoz a údržba vybraného IS 

Provoz a údržba - zahrnuje ostrý provoz, který nám umožňuje realizaci 

očekávaných přínosů. Jako důležité aspekty této fáze lze určit především plná funkčnost 

systému a dosahování očekávaných přínosů z jeho nasazení. Z tohoto důvodu je zcela 

zásadní také jeho správa a údržba. Každý výpadek systému může mít negativní a někdy 

až kritický dopad na chod podniku (např. nedodržení termínu expedice zakázek). 

Podmínky pro poskytování služeb ze strany dodavatelé jsou součástí servisní smlouvy 

popř. jsou obsaženy ve smlouvě SLA (Service Level Agreement). Tato smlouva definuje 

měřitelnou úroveň poskytovaných služeb pro splnění uzavřeného kontraktu. Jestliže 

dojde k poklesu pod danou úroveň, následují sankce vůči dodavateli. (7) 

2.6.5 Náklady spojené s pořízením IS 

V současně době lze na českém trhu rozdělit ERP systémy do tři kategorií. V první 

kategorií se vyskytují „velké“ ERP systémy, jejichž cena může dosahovat desítky 

milionů korun. Následně se zde vyskytují „střední“ systémy, které lze pořídit za pár 

milionů korun. Poslední skupinou jsou „malé“ systémy, jejichž cena se pohybuje ve 

statisících. (8) 

Náklady spojené se zavedením IS lze rozdělit na jednorázové, tedy náklady na 

pořízení IS a na provozní náklady, což jsou náklady na jeho provoz (8):  
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Jednorázové náklady 

 Nákup hardwaru 

 Nákup softwaru 

 Školení 

 Úprava podnikových procesů 

 doprogramování speciálních úloh 

Provozní náklady 

 servisní poplatky za hardware, tvoří cca 10% ročně z pořizovací částky 

 servisní poplatky za software, tvoří cca 10% ročně z pořizovací částky 

 poradenská činnost 

 zabezpečení provozu vlastního IT oddělení 

2.6.6 Způsoby zavádění IS  

2.6.6.1 Souběžné zavádění 

Informační systém je zaváděn současně na všech pracovištích naráz. Tento postup 

je vhodný zejména při zavádění jednodušších informačních systémů nevyžadující 

složitá školení nebo konverzi dat z předchozího informačního systému. (9) 

 

Obrázek 4: Souběžné zavádění IS (Zdroj: 5) 

2.6.6.2 Pilotní zavádění 

V rámci pilotního zavádění se informační systém zavede nejprve na jednom 

pracovišti, které je na to připraveno. Následně po zavedení probíhá ověřovací provoz a 

taky zacvičování ostatních pracovníků z ostatních pracovišť. Pilotní zavádění umožňuje 

postupnou transformaci dat ze starého IS. Ve finální části dochází k zavádění IS na 

všechna ostatní pracoviště. (9) 
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Obrázek 5: Pilotní zavádění IS (Zdroj: 5) 

2.6.6.3 Postupné zavádění 

Zavádění informačního systému probíhá postupně na jednotlivá pracoviště, bez 

jakékoliv pilotní fáze. Rychlost zavádění je závislá na složitosti IS a na připravenosti 

jednotlivých pracovišť. (9) 

 

Obrázek 6: Postupné zavádění IS (Zdroj: 5) 

2.6.6.4 Nárazové zavádění 

V rámci tohoto zavádění dochází k ukončení informačního systému „ze dne na den“ 

a po nezbytné nutné pauze spustíme nový informační systém. Tento postup je však 

velice riskantní. (9) 

 

Obrázek 7: Nárazové zavádění IS (Zdroj: 5) 

2.7 Bezpečnost informací 

V posledních letech se s kybernetickými útoky roztrhl pytel. Každý den dochází 

k nespočetným útokům. Velká část populace tráví na internetu každý den 
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nezanedbatelnou část pracovní doby nebo svého volného času. Získáváme tam spoustu 

užitečným informací, přitom většinu času se pohybujeme v potencionálně nebezpečném 

prostředí. Velice často si ani neuvědomujeme kolik osobních dat a datových stop za 

sebou na internetu zanecháváme. Běžně na internetu platíme pomocí kreditních karet, 

spravujeme své bankovní účtu a sdělujeme o sobě informace na sociálních sítích 

(facebook, twitter). Mezi nové hrozby lze zařadit chytré telefony, které jsou čím dál 

populárnější a takřka bez jakéhokoliv zabezpečení, či herní zařízení. Firmy a jejich IT 

experti mají dostatečně teoretické a praktické znalosti v oblasti bezpečnosti IT. Největší 

riziko představují uživatelé, kteří mají velice často žádné nebo minimální znalosti o 

nebezpečí na sítí. (10) 

V souvislosti s pojmem bezpečnost informací je potřeba zmínit další dva termíny – 

bezpečnost organizace a bezpečnost IS/ISC. (10)   

Nejvyšší kategorií z hlediska bezpečnosti firmy je bezpečnost organizace. Její 

součást je snaha zajistit zabezpečení objektů a majetku organizace prostřednictvím 

strážní služby nebo ostrahy zajišťující přístup do objektů. Tyto zabezpečovací činnosti 

zároveň zajišťují bezpečnost IS/ICT kdy dochází ke kontrole oprávněného fyzického 

přístupu do budovy. (10) 

Cílem řízení bezpečnosti informací je shrnout zásady bezpečné práce 

s informacemi všeho druhu a typu. Bezpečnost informací tedy zahrnuje způsob 

zpracování dat, jejich ukládání, správy archivu nedigitálního typu dat, zásady skartace 

materiálů, nakládání s informacemi během jejich transportu, zásady pro poskytování 

informací novinářům, zásady pro veřejná vystupování pracovníků organizace. (10) 

Úkolem bezpečnosti IS/ICT je chránit aktiva související s informačním systémem 

firmy a dalšími informačními a komunikačními technologiemi. Tato bezpečnost má sice 

nejužší oblast řízení bezpečnosti, ale je to velmi komplikovaný problém, jelikož se zde 

pracuje s neviditelnými daty, informacemi a službami. Přestože žijeme v informační 

společnosti, spoustě z nás práce s nehmotnými aktivy připadá jako hra se symboly a ne 

jako práce se skutečnými hodnotami (např. díváme se na CD a podvědomě pracujeme 

s hodnotou CD cca 15 korun a ne s hodnotou uložených dat, které mohou představovat i 

milióny korun). Hodnotu totiž nemají viditelná média, ale neviditelná data na nich 

nahraná. (10) 
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Obrázek 8: Schéma zajištění bezpečnosti IS/ICT ve firmě (Zdroj: 10) 

Na výše uvedeném obrázku je uveden základní koncept zajištění bezpečnosti 

IS/ICT, jenž představuje vztahy mezi aktivy organizace, hrozbami, které na aktiva 

mohou potencionálně působit, možnou zranitelnost aktiv reálnými hrozbami, dopady 

reálných hrozeb a možnosti ochrany aktiv organizace formou opatření. (10) 

2.8 Smlouva SLA 

Termín Service Level Agreement (SLA) lze volně přeložit jako dohoda o úrovní 

poskytovaných služeb. Tato dohoda vznikla kvůli potřebě co nejpřesněji definovat 

rozsah, úroveň a intenzitu služeb poskytovaných dodavatelem zákazníkovi. Smlouva 

SLA je nezbytným nástrojem, aby mezi odběratelem a dodavatel vznikl partnerský 

vztah v podmínkách outsourcingové služby, kdy obě strany přesně vědí, jaké jsou jejich 

povinnosti a je tedy možné vybudovat mezi nimi dlouhodobou spolupráci, která povede 

k lepší efektivitě. (11) 

Dohoda SLA zahrnuje nejen zabezpečení provozu aplikací, databází, počítačové 

sítě včetně Internetu, ale taky servis koncových zařízení (PC) a poradenství (hot-line). 

(2) 
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Řízení SLA vyžaduje specifické nástroje, které budou průběžně monitorovat            

a vyhodnocovat hodnoty všech dohodnutých ukazatelů. Mezi sledované ukazatele patří 

(2): 

 Dostupnost jednotlivých dat, 

 Ochrana dat, 

 Doba odezvy při zpracování požadavku, 

 Počet zpracovaných transakcí za časovou jednotku, 

 Cena za transakci (ve srovnání s případnou externí organizací), 

 Doba úpravy aplikace při změně informační potřeby, 

 Všeobecná uživatelská spokojenost.  

Je potřeba vytvořit v rámci útvaru pro IS/IT motivační systém pro pracovníky, aby 

měli zájem na bezchybné funkce IS/IT a naplňování dohodnutých ukazatelů, protože ve 

smlouvě SLA velice často bývají dohodnuté postihy, které hrozí při nedodržování 

dohodnutých úrovní služeb. (2) 

Mezi převažující požadavky uživatelů patří zejména doba odezvy a bezpečnost 

IS/IT, což vede k nárokům na výkon databázového systému a kapacitu přenosových 

cest, jak jistě víme, vše stojí peníze. Z tohoto důvodu je třeba dospět k rozumné dohodě 

o úrovni jednotlivých ukazatelů. Předpokládá se, že jak uživatelé, tak informatici mají 

společnou znalost z toho co je „možné“ a co je „nemožné“. Jinak hrozí nebezpečí, že 

útvar pro IS/IT se stane servisní složkou, která si hlídá pouze náklady a nebude se 

zabývat, hledat a vytvářet konkurenční výhodu pomocí IS/IT. Z tohoto důvodu si musí 

uživatelé uvědomit, že v určitých situacích pouze malé navýšení hodnoty požadovaného 

ukazatele se může výrazně podílet na dramatickém navýšení investic do IS/IT. (2) 
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Obrázek 9: Závislosti změny hodnot ukazatelů a nároků na investice (Zdroj: 2) 

Smlouva SLA se nejčastěji skládá ze tří částí (12): 

1. Základní specifikace, podmínky a pravidla  

 Popis služby 

 Cena služby 
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 Objem poskytovaných služeb 

 Kategorie příjemců 

 Vymezení počtu a umístění příjemců dané kategorie 

 Bližší určení poskytovatele 

 Měření – postup, způsob, odpovědnost 

 Ověření – postup, způsob, odpovědnost 

 Určení způsobu realizace podpory (na místě, vzdáleně) 

 Platební podmínky 

 Podpůrné služby - školení 

 Práva a povinnosti obou stran 

 Ostatní podmínky pro realizaci SLA 

2. Tvrdé metriky 

 Dostupnost 

 Běžná a maximálně přípustná doba odezvy na požadavek 

 Členění požadavků na jednotlivé typy – poruchy hardware, poruchy software 

3. Měkké metriky 

 Ostatní metriky pro danou službu – potvrzení školení, prezenční listina, 

hodnocené školení  

2.9 Nové formy podnikových IS 

K moderním trendům současnosti v nabízení podnikových aplikací patří formy 

Cloud Computing, SaaS (Software as a Service) a open source. Všechny tyto formy 

uplatňují internet. Vliv internetu na současné podnikové informační systémy je 

nepopiratelný. Internet má vliv na dostupnost IS při zadávání a využívání dat, rovněž na 

způsob distribuování a provozování a v neposlední řadě mění celou koncepci jak je IS 

vystavěn, provozován a využíván. (8) 

2.9.1 Cloud Computing 

Cloud Computing je poměrně nový pojem pro provozování informačních systémů a 

informačních a komunikačních technologií (ICT). V současnosti představuje jeden 
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z nejdůležitějších trendů v této oblasti. Není to žáden hardwarový nebo softwarový 

produkt, jedná se o model poskytování ICT služeb. (13) 

Termín „cloud – mrak“ byl poprvé zmíněn v druhé polovině devadesátých let 

minulého století. První služba Cloud Computingu vznikla v roce 2002 ve společnosti 

Amazon, jelikož této společnosti nevyhovovalo, že využívá cca 10% kapacity výpočetní 

techniky a zbytek kapacity přišlo nazmar čekajíc na nárazové využití např. v období 

kolem vánoc, kdy je nápor zákazníků několikanásobně vyšší než během roku. První 

komerční služba byla spuštěna v roce 2006 pod názvem Amazon Elastic Compute 

Cloud. (13) 

Základní princip tohoto přístupu je mnohem starší a uživatelé se s ním běžně 

setkávají delší dobu, aniž by to tušili. Každý uživatel, který využívá klasický e-mail 

např. Gmail.com, Seznam.cz, je uživatelem Cloud Computingu, a právě proto, že to 

neví, nám ukazuje jako praktický příklad výhody efektivního využívání cloudu. Cloud 

Computing se odlišuje od standardních hostingových, e-mailových či jiných služeb 

zejména ve dvou aspektech (13): 

 Možnost škálovatelnosti služeb, tzn. změny parametrů dle požadavků 

zákazníka, 

 Primárním cílem zákazníka u tohoto modelu je redukce nákladů na provoz 

ICT. 

V dnešním pojetí je Cloud Computing model dodávky ICT formou služeb, 

přístupné prostřednictvím internetu. Služby jsou dostupné pomocí klientských aplikací 

nebo webových prohlížečů. Uživatelé Cloud Computingu platí jen za zdroje, které 

skutečně využívají. Důležitou vlastností je, že uživatel neví a ani nepotřebuje vědět, kde 

jsou fyzicky umístěná data a funkcionalita používaných aplikací. V rámci těchto služeb 

jde o poskytování software, hardware nebo kombinací obou možností. (13) 

2.9.2 SaaS 

Myšlenka poskytování podnikových aplikací přes internet je přibližně deset let 

stará. Distribuce software prošla mnohými způsoby distribuce od disket, následně 

prostřednictvím CD a později jednorázovým stahováním z internetu. Těmito způsoby 

bylo potřeba daný software nainstalovat do počítače. Nově je software dodáván a 

v budoucnu bude možné dodávat podnikové IS ne prostřednictvím zakoupení licence, 
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ale pomocí služby dostupnou přes internet. Tento nový způsob se nazývá SaaS čili 

„software jako služba“. (8) 

SaaS představuje poskytování jedné aplikace mnoha zákazníkům a zákazník 

dostane to, co potřebuje a platí pouze za služby, které využívá, jelikož v klasickém 

způsobu uživatel nikdy nevyužívá všechny funkce, které daná aplikace nabízí, ale platí 

za celou aplikaci nebo za stanovené časové jednotky. SaaS služba je optimalizována pro 

provoz v internetovém prostředí, což vede ke zvýšení výkonu. SaaS je chápana 

mnohými odborníky jako další vývojová etapa, která může postupně nahradit současné 

dominantní řešení klient-server, s kterým se v současně době nejčastěji setkáváme 

v podnicích. (8) 

Princip SaaS je založen na oddělení vlastnictví aplikace od jejího používání. 

Poskytovatel se stará o provoz IS, vykonává veškeré činnosti související s pořízením, 

s vlastnictvím systému a nese veškeré náklady s tím spojené. Uživatel tak dostává 

k dispozici aplikační výkon daných aplikací v definovaném rozsahu včetně 

komplexního zajištění provozu a aplikačních služeb. (8) 

V praxi to vypadá tak, že poskytovatel vybuduje potřebnou serverovou 

infrastrukturu a nainstaluje na ni požadované aplikace. Na straně příjemce, tedy 

uživatele, běží pouze klientská část systému pomocí např. internetového prohlížeče. 

Poskytoval organizuje provozování systému, archivaci, bezpečnost, smluvní záležitosti 

a příjemce služby platí jen cenu odpovídající rozsahu a intenzitě využívání služeb. (8) 

2.9.3 Open source 

Dalším velmi diskutovaným pojmem v poslední době, který stále více proniká i do 

oblasti podnikových informačních systému je open source software. Tento pojem je 

definován jako popis principů a metodik k prosazování otevřeného přístupu k tvorbě a 

návrhu produkce různého zboží, produktů, zdrojů a technologických postupů či rad. 

Ovšem open source je nejčastěji spojován se zdrojovými kódy k počítačovým 

programům, které jsou dostupné široké veřejnosti s žádnými nebo odlehčenými právy 

k intelektuálnímu vlastnictví. (8) 

Velmi důležitou otázkou u open source je licencování. Stěžejním hlediskem členění 

je, zda dílo obsahuje copy-right. Díla, která neobsahují žádnou takovou klauzulí, jsou 

označována jako public domain, tedy „veřejný majetek“ nebo „veřejné vlastnictví“. 



35 

 

Dělení spočívá v tom, zda se jedná o dílo open/free, tedy o svobodný software 

odpovídající kritériím definice Open Source Initiative, nebo klasický proprietární 

software
1
. Jestliže je software opatřen copyrightem, ale nejedná se o proprietární 

software, splňuje definici open source, zde při dělení zaleží na povaze licence. Jestli má 

licence povahu copyleft, tzn., klade požadavky na formu licence, pod kterou je šířeno, 

nebo licenci modifikovaného díla neupravuje. (8)  

 

Obrázek 10: Příklad zastoupení podnikových IS v Open Source (Zdroj: 14) 

2.10 Analytické nástroje 

2.10.1 SWOT analýza  

SWOT analýza je zaměřena na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů, které 

ovlivňují úspěšnost firmy, nebo konkrétního záměru např. může být použita pro nový 

produkt či službu. SWOT je akronym z počátečních písmen anglických názvů kdy: 

Strengths – silné stránky, Weaknesses – slabé stránky, Opportunities – příležitosti, 

Threats – hrozby. (15) 

                                                 

1
 Software, kdy jeho autor upravuje licenci či možnosti jeho používání. K takovému software většinou 

nejsou volně dostupné zdrojové kódy, nelze je svobodně upravovat či distribuovat.  

https://managementmania.com/cs/swot-analyza
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2.10.1.1 Vznik SWOT analýzy 

SWOT analýza patří k nejčastěji používaným analytickým metodám. Metodu 

vytvořil Albert Humphrey, který v 60. a 70. letech vedl na Stanfordské univerzitě 

výzkumný projekt. Projekt byl financován 500 největšími korporacemi v USA tzv. 

Fortune 500. Cílem tohoto projektu bylo analyzovat nedostatky ve stávajícím plánování 

firem a vytvořit nový způsob řízení změn. Výsledným výstupem projektu bylo 

vytvoření týmové metody pro plánování, která byla pojmenována jako SOFT analýza a 

následně přepracována na SWOT analýzu.  (17) 

2.10.1.2 Sestavení SWOT analýzy  

Silné stránky - Strengths 

Analýza silných stránek se určuje u vnitřních sil firmy. Je potřeba se zamyslet, co 

naše firma dělá lépe než konkurence, v čem má navrch. Silné stránky zvažte jak 

z vnějšího, tak z vnitřního pohledu, tedy jak je firma vnímána zákazníky, konkurenci na 

trhu a rovněž z pohledu zaměstnanců. (18) 

Slabé stránky - Weaknesses 

Určujeme potenciální vnitřní slabiny firmy. Je potřeba si stanovit v čem se firmě 

nedaří a v čem konkurence dosahuje lepších výsledků. Opět je potřeba se podívat na 

firmu jak z vnějšího pohledu zákazníků, konkurence, tak z pohledu vnitřního, 

zaměstnanců. Slabé stránky firmy je dobré uvést všechny, i když se nám některé nemusí 

líbit, nebo si je nechceme připustit. Právě nepříjemná pravda nyní může zachránit 

nemalé finanční prostředky a potíže v budoucnu. (18) 

 

 

Silné 

stránky 
Příležitosti 

Hrozby 
Slabé 

stránky 

Obrázek 11: SWOT analýza (Zdroj: 16) 
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Příležitosti – Opportunities 

Jedná se o potenciální vnější příležitosti firmy. Pokud nás nenapadají žádné 

příležitosti, podívejme se na silné stránky a zkusme odvodit, kde by se příležitosti a 

šance pro růst mohly vyskytovat. Podobným způsobem můžeme přezkoumat slabé 

stránky a z nich určit příležitosti jak je eliminovat. (18) 

Hrozby – Threats 

Představují oblast, která přináší rizika. Hrozbám je třeba se věnovat, zaznamenávat, 

systematicky řídit a předcházet jim, protože v budoucnu mohou přerůst v závažný 

problém.(18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.1.3 Využití v praxi 

Jelikož je SWOT analýza velmi univerzální a patří k nejpoužívanějším analytickým 

metodám, její využití v praxi je velmi široké. Můžeme ji použit pro podnik jako celek 

nebo pro jednotlivé oblasti, produkty, služby nebo jiné záměry. Rovněž je součásti 

řízení rizik, neboť zahrnuje zdroje rizik – hrozby, a tedy nám pomáhá si je uvědomit a 

případně nastavit protiopatření. Pro vnější faktory je potřeba si ujasnit, co se za ně 

s ohledem na analyzovaný subjekt považuje, zda se jedná o okolí podniku nebo okolí 

jedné organizační jednotky. (15) 

2.10.2 Metoda HOS8 

Cílem metody HOS8 je posouzení informačního systému firmy z osmi klíčových 

oblastí a zjistit, zda jsou všechny tyto oblasti na stejné nebo blízké úrovni. 

Nevyváženost u jednotlivých částí zpravidla vede k neefektivnosti celého systému a 

následné náklady jsou vždy vyšší než u systému vyváženého. Málo efektivní části 

systému pak snižují úroveň celého systému. (19) 
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Obrázek 12: Fáze provedení SWOT analýzy (Zdroj: 17) 

https://managementmania.com/cs/swot-analyza
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Metoda HOS8 je založena na vyhodnocení odpovědí jednoho respondenta, nejlíp 

manažera firmy, který by měl co nejpřesněji popsat skutečný stav ve firmě. Jedná se      

o dotazník zahrnující okolo 80 otázek. Pokud daný pracovník managementu není 

schopný odpovědět na některé otázky, měl by si zjistit správnou odpověď od jiných 

pracovníků – CIO, CEO, ostatní manažeři. (19) 

2.10.2.1 Oblasti metody HOS8 

Hardware - oblast zkoumá technické vybavení firmy, hardware. 

Software – zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, snadnosti 

používání a ovládání. 

Orgware - zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů, doporučené 

pracovní postupy, bezpečnostní pravidla. 

Peopleware - Oblast peopleware zahrnuje zkoumání uživatelů informačních 

systémů. Tato oblast se především zaměřuje na pracovníky z pohledu jejich povinností 

vůči informačnímu systému. 

Dataware – Daná oblast zkoumá data ve vztahu k jejich dostupnosti, správě            

a bezpečnosti. 

Zákazníci - Oblast zákazníků informačního systému. Tento pojem může být chápán 

jako skutečný zákazník, tedy někdo, kdo používá část Vašeho systému určeného pro 

zákazníky, jako elektronický obchod. Celý informační systém používá v případě, že ho 

pronajímáte zákazníkům, systém pro podporu zákazníků a podobně. Pokud tomu tak 

není, potom pojem zákazník představuje uživatele Vašeho informačního systému. Je to 

tedy kterýkoli pracovník Vašeho podniku, který potřebuje systém a jeho výstupy ke své 

práci. 

Dodavatelé - V oblasti dodavatelů je dodavatelem myšlen ten, kdo pro Vás 

zajišťuje provoz informačního systému, nikoli ten, kdo Vám jej dodal či vytvořil. Pokud 

se jedná o systém, jehož provoz a podpora jsou zajišťovány jinou organizací, je pojem 

dodavatel chápán v obvyklém smyslu. Jestliže jsou provoz nebo podpora informačního 

systému zajišťovány přímo pracovníky Vaší firmy, pak pod pojmem dodavatel 

informačního systému jsou myšleni tito pracovníci. 

Management – oblast management zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu 

k informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání 

koncových uživatelů informačního systému. (19) 
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2.10.2.2 Postup metody HOS8 

V prvním kroku se hodnotí jednotlivé oblasti. Každá oblast je ohodnocena pomocí 

čtyřbodové škály jako: 1 - špatná, 2 - spíše špatná, 3 - spíše dobrá, 4 - dobrá. (19) 

Za vyvážený systém je považován takový informační systém, kde všechny osy mají 

stejné ohodnocení, nebo nejvýše tři z os se odlišují od ostatních nejvýše o 1 hodnotu. 

Následně u takového vyváženého systému lze předpokládat, že je to systém 

s optimálním poměrem účinnosti, tedy přínosy/náklady. (19) 

Za nevyvážený systém lze považovat takový, který nesplňuje výše uvedené 

podmínky. Nevyvážený systém má základní problém a tím je nižší efektivnost. Jako 

modelový příklad použijeme situaci špičkového domácího kina, kde veškeré 

komponenty jsou na velmi vysoké úrovní v ceně řadově statisíců korun, pouze 

reproduktory jsou levné, obyčejné počítačové, v ceně pár stovek korun. Tento příklad 

názorně ukazuje, že nestačí mít některé části informačního systému na špičkové úrovni, 

pokud ostatní jsou na velmi špatné úrovni. Fungování systému je vždy determinováno 

nejslabším článkem. (19) 

 

Obrázek 13: Ukázkový příklad posouzení IS metodou HOS8 (Zdroj: 19) 
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Doporučená úroveň systému vychází z důležitosti systému, kterou ji přikládáme. 

Pokud uvedeme, že informační systém je pro činnost naší firmy nezbytný, pak 

doporučená úroveň systému je 4 – dobrá. Pro systémy, bez kterých je činnost naší firmy 

možná, ale s velkými obtížemi je doporučená úroveň 3 – spíše dobrá. Pokud se firma 

obejde bez zkoumaného informačního systému a firmě to přinese malé, či žádné obtíže, 

doporučená úroveň je 2 – spíše špatná. Pak se ale naskytne otázka, zda využívání 

takového informačního systému má vůbec smysl a vynaložené náklady jsou úměrné 

přínosu. Doporučený stav je nutno chápat jako minimální požadovanou úroveň. (19) 

Následně nám metoda HOS8 vypíše všechny otázky, na které jste odpověděli, že 

jsou v horším stavu, než je minimální doporučena úroveň celého informačního systému 

s následnými odpovědi na tyto otázky jaké jsou vyžadovány jako nejméně 

akceptovatelné u doporučeného a vyváženého stavu. Jestliže má dojít ke zlepšení stavu 

jednotlivých oblastí, není nutné řešit v organizaci všechny problémy, které jsou 

představovány jednotlivými otázkami, stačí se zaměřit na několik z nich. (19) 

2.10.2.3  Jak systém zlepšit 

Jestliže je náš systém nevyvážený, nebo nedosahuje doporučené úrovně, přicházejí 

v úvahu tři základní strategie. (19) 

Strategie útlumu 

Pokud se náš systém, nebo některá z os nachází na vyšší úrovni než je doporučená 

hodnota, naskýtá se možnost dále neinvestovat do této oblasti nebo do celého systému. 

Jednotlivé osy stárnou nebo zhoršují se v čase různě rychle. Lze taky uvažovat i o 

celkové likvidaci tohoto systému v případě, že není pro firmu důležitý a jeho úroveň je 

nízká. (19) 

Strategie udržení současného stavu 

Strategie je doporučená, pokud se systém nachází ve vyvážené a na doporučené 

úrovní. Udržení současného systému znamená menší finanční náklady a úsilí po určitou 

dobu, než bude nutné investovat do dražší oblasti, tedy hardware a software. (19) 

Strategie zlepšení, rozvoje 

Strategie je doporučená v případě, kdy je systém nevyvážený a nedosahuje 

doporučené úrovně. Tato strategie nemusí nutně znamenat vysoké finanční náklady, 

pokud je problém například v oblasti orgware, tedy pravidel fungování, zlepšení této 

oblasti je záležitosti krátké doby při minimálních nákladech. (19) 
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3 Analýza současného stavu 

3.1 Popis podniku 

3.1.1 Základní údaje 

Název společnosti: BYTservis, spol. s.r.o. 

Sídlo společnosti: Prameny 603/24, 734 01, Karviná – Ráj 

IČ: 476 70 860 

DIČ: CZ47670860 

Právní forma: spol. s.r.o. 

BYTservis-služby, spol. s r.o. vznikla v listopadu roku 1992 a od 1. července 1999 

je vlastníkem společnosti se 100 % účastí statutární město Karviná. Vklad tohoto 

jediného společníka činí 17 800 000 Kč a je zcela splacen. Jednatelem, který jedná 

jménem společnosti samostatně je Ing. Petr Sztula. (20) 

Hlavní náplní činnosti společnosti je správa budov s byty a nebytovými prostorami 

ve vlastnictví statutárního města Karviné a od roku 2002 výkon správy pro vlastníky 

domů a bytů v osobním vlastnictví v rámci společenství vlastníků jednotek. Ke konci 

roku 2009 začala společnost vykonávat obdobnou činnost i pro nově vznikající bytová 

družstva v rámci privatizace bytového fondu na území města Karviná, popřípadě i mimo 

tuto oblast (obecní byty v Petrovicích u Karviné a v Doubravě). (20) 

V současné době vykonává společnost správu pro 4 963 nájemních jednotek ve 

vlastnictví města Karviná, pro 4 316 bytů ve vlastnictví společenství. (20) 

3.1.2 Sortiment služeb 

Společnost má oprávnění k provádění těchto činností (20): 

 zámečnictví  

 klempířství  

 montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení  

 montáž a opravy měřicí a regulační techniky  

 montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení  

 vodoinstalatérství, topenářství  

 poradenství v oblasti požární prevence a techniky  
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 propagace a inzerce  

 zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost  

 úklidové práce  

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej  

 správa a zajišťování údržby bytového a nebytového fondu  

 činnost organizačních a ekonomických poradců  

 inženýrsko-investorská činnost  

 realitní kancelář  

 provádění staveb, jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich 

odstraňování  

 výroba, instalace a opravy elektronických zařízení  

 výroba, opravy a montáž měřidel  

 zednictví  

 pokrývačství  

 pronájem a půjčování věcí movitých  

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví  

 silniční motorová doprava nákladní  

 vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5t celkové hmotnosti  

 truhlářství  

 kopírovací práce  

 výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a 

hraček) 

3.1.3 Organizační struktura podniku 

Řízení společnosti zajišťuje ředitel a ekonomický náměstek. Kontrolní činnost nad 

společnosti vykonává dozorčí rada. Valnou hromadu tvoří Rada města Karviné. 
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Obrázek 14: Organizační struktura podniku (Zdroj: Vlastní) 

3.2 Informační technologie podniku 

3.2.1 Hardware podniku 

Z hlediska vybavení hardwaru v podniku, nepatří toto vybavení k nejnovějším. 

Většina PC stanic je v průměru starší než 5 let a jejich konfigurace se liší. Podnik tyto 

stanice nenahrazuje současně, ale spíše postupně a podle potřeby uživatelů. Ovšem 

k práci, kterou uživatelé vykonávají, jsou tyto stanice stále dostatečně vybaveny, i když 

si už uživatelé pomalu stěžují na odezvu.  

Z hlediska sítě firma používá servery od firmy Hewlett-Packard, na kterých běží 

Windows Server 2003 a 2008, kde je využíváno Active Directory
2
. V této době je 

používáno 9 takovýchto serverů. V síti je použito diskové pole Raid 1
3
 – zrcadlení. 

Zálohování dat probíhá na pásky nebo na Hewlett-Packard StorageWorks RDX 

Removable Disk Backup System
4
. HP StorageWorks RDX funguje na technologiích 

vyjímatelných pevných disků, se kterými lze pracovat jako s páskovým zařízením nebo 

jiným vyjímatelným médiem. Toto řešení umožňuje automatické zálohování dat pomocí 

software HP RDX, nebo stačí vybrat data a jednoduše je zkopírovat. 

                                                 

2
 Active Directory umožňuje administrátorům nastavovat politiku, instalovat programy na více počítačů 

nebo aplikovat aktualizace v celé organizační struktuře. 

3
 Raid 1 je nejjednodušší ochrana dat, obsah se současně zaznamenává na 2 disky, v případě výpadku 

jednoho disku, se pracuje s kopií, která je ihned k dispozici z druhého disku 

4
 Mobilní 2,5palcový disk SATA uzavřený v robustní kazetě, který lze vložit do dokovací USB stanice 
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Kabeláž v síti je tvořena pomocí kroucené dvojlinky
5
 s rychlostí 1GBit/s, ale 

z důvodu rychlostí switchů
6
 síť funguje pouze na 100Mbit/s. Switche jsou mezi sebou 

propojeny optickými kabely
7
. 

3.2.2  Software podniku 

Ve firmě jsou momentálně používány tři operační systémy a to Windows XP, 

Windows Vista a Windows 7. S tím, že cílem pro tento rok je zcela přejít z Windows 

XP na Windows 7 a to jednak, že se jedná o poměrně starý operační systém a taky 

Microsoft ukončil podporu aktualizací pro tento systém. Všichni uživatelé ve firmě mají 

na svém PC kancelářský balík MS Office a to ve verzích 2007 a 2010. Každá stanice má 

nainstalovaný antivirový program AVG AntiVirus Business Edition, který funguje jako 

antivirus, firewall a anti-spyware
8
 v jednom, jehož hlavním cílem je chránit PC 

uživatele před útoky a viry z internetu. 

Pro určitá odvětí, jako jsou účetnictví, nebo správa bytů, používá programy kromě 

hlavního IS DOMOVNÍK rovněž další podpůrné programy, které jsou dělány na 

zakázku, jedním z nich je speciální program CityWare od firmy GEOVAP, spol. s.r.o. 

Tento program slouží k evidenci registru obyvatel, plateb dlužníků a hlavně k 

rozúčtování služeb např. faktury za teplo, ovšem tyto funkce jsou už pomalu 

nahrazovány novým IS DOMOVNÍK. Pro účetnictví podnik využívá účetní software 

WinDuo od české společnosti ČAPEK – WinDuo, s.r.o., tento účetní software není 

příliš vhodný, jelikož není příliš kompatibilní se současným IS, kdy export/import dat 

z IS do účetního systému je velmi složitý a značně neefektivní. 

Firma zkouší a pomalu zavádí virtualizaci serveru
9
 do své sítě. Pro virtualizaci 

používají kombinací programů MS Hyper-V a VMWARE. Virtualizace s sebou přináší 

řadu výhod, jelikož na jednom fyzickém stroji může běžet mnoho virtuálních PC, což 

má za efekt, že je spotřebováno méně elektřiny, méně tepla i méně chlazení. Virtuální 

                                                 

5
 Druh kabelu, který je použit v telekomunikacích a počítačových sítích 

6
 Aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě 

7
 Druh kabelu, signály přenáší pomocí světla, velice rychlý přenos 

8
 Program, který má za cíl odstraňovat a blokovat spyware, jež se nainstaloval do počítače bez vědomi 

uživatele. 

9
 Využití více než jednoho operačního systému na serveru 
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PC je tvořeno pouze několika soubory, takže jakmile nainstalujeme operační systém, 

jeho nejnovější aktualizace a základní aplikace, vytvoření dalšího takového stroje je 

otázka pouze zkopírování těchto souborů, čímž automaticky dostáváme zálohu 

virtuálního PC. Vytvoření dalšího virtuálního PC je jen otázka pár minut, namísto 

hodin, což je podstatná výhoda. 

3.3 Popis IS podniku 

Podnik na konci roku 2012 implementoval nový informační systém na úkor starého 

informačního systému, který již nesplňoval současné požadavky. Současný používaný 

informační systém je DOMOVNÍK od firmy CSH spol. s.r.o. Tato společnost se 

zaměřuje na vývoj ekonomických systému od roku 1990 a s vývojem IS DOMOVNÍK 

započala v roce 2000 a tento systém neustále vyvíjí. Tento IS se speciálně zaměřuje na 

správu bytových a nebytových prostorů, kanceláři s jednoduchou evidenci smlouvy, což 

jak bylo dříve zmíněno, patří mezi základní podnikatelské činnosti mnou rozebíraného 

podniku. Další výhodou IS DOMOVNÍK je, že firma CSH spol. s.r.o. má sídlo 

v Ostravě, tudíž při jakémkoliv problému s IS může být přivolána servisní služba, která 

může být na místě ve velmi krátkém časovém intervalu.   

Informační systém DOMOVNÍK je verze vhodná pro družstva, společenství 

vlastníků, majitele domů a správcovské firmy.  

3.3.1 Funkce IS 

Hlavní funkce informačního systému DOMOVNÍK (21):  

 „Evidence domů: pasport domu s možností vložení fotografie, evidence 

vybavení domu, plánování a evidence revizí a oprav včetně kontaktů na firmy, 

které revize či opravy prováděly. Možnost slučování domů do bloků. Tisk 

pasportu a přehledů revizí a oprav včetně objednávek revizí.“ 

 „Evidence bytů a nebytů: pasport bytu, evidence osob (uživatelé, vlastníci, 

spolubydlící včetně vztahu k uživateli bytu), evidence ploch (místností) s 

mnoha parametry nutnými pro vyúčtování, evidence slev, evidence vybavení 

bytu, evidence složek plateb za užívání bytu s volbou typu rozúčtování 

zálohové platby, evidence měřidel a odečtů s možností výpočtu koeficientu 

mezi patním (fakturačním) měřidlem a bytovými měřidly, plánování a 

evidence revizí, automatický výpočet složek plateb (Kč, koeficient, osoby, 
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plocha,…). Tisk pasportu a evidenčního listu, nájemní smlouvy a řady dalších 

přehledů. Zadávání je řešeno tak, aby se jeden údaj nemusel zadávat dvakrát. 

 Automatický výpočet předpisu nájemného s přímým zaúčtováním do 

účetnictví, tisk poukázek A, generování souboru SIPO. Automatické přiřazení 

plateb k předpisu podle variabilního symbolu a podle priority složky. 

 Evidence plateb uživatelů bytů a evidence výdajů dodavatelům (možno 

převádět přímou vazbou z účetnictví). Automatické vyúčtování zálohových 

plateb podle nastavených kritérií (osoby, podlahová či vytápěná plocha, 

měřidla, spoluvlastnický podíl,…). Platby mohou být uskutečněny převodem 

na účet, složenkou typu A, přes SIPO a hotovostním vkladem do pokladny. 

 Výsledné vyúčtování zálohových plateb oproti skutečným nákladům, 

vygenerování předpisu doplatku/přeplatku. Tisk rozpisu podle bytů/nebytů 

nebo podle rozúčtovaných složek. 

 Přímé propojení s účetnictvím: Program je rovněž přímo obousměrně 

propojen s účetním systémem SYSEL. Přímé propojení s účetnictvím rovněž 

přináší velkou úsporu času, neboť se automaticky zaúčtují všechny 

vygenerované předpisy plateb a naopak se z účetnictví do Domovníka 

přenesou údaje o platbách uživatelů bytů a o platbách dodavatelům. 

 Možnost vedení více subjektů (družstev, společenství vlastníků apod.) – 

vhodné pro správcovské firmy. Možnost správy více subjektů v jednom domě 

(např. družstvo a společenství vlastníků). Evidence představenstva družstva 

včetně kontaktů. 

3.3.2 Technické parametry IS 

Tabulka 5: Doporučená minimální konfigurace stanice (Zdroj: 22) 

Procesor: Pentium 750 MHz a lepší 

Operační paměť: 128 RAM 

Kapacita disku: 100MB 
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Tabulka 6: Doporučená konfigurace serveru (Zdroj: 22) 

Procesor: Pentium 2 GHz a lepší 

Operační paměť: 512 RAM 

Kapacita disku: 500 MB 

Z výše uvedených požadovaných konfigurací vidíme, že nároky na stanici a na 

server jsou velmi malé, tyto konfigurace se používaly cca před 10 lety. V dnešní době 

konfigurace PC, které jsou starší, jak 5 let jsou stále daleko výkonnější, než jsou 

doporučované konfigurace. Z druhé strany IS je neustále vyvíjen a jeho nároky se 

s postupem času navyšují, je tedy potřeba tyto hardwarové nároky brát s rezervou a 

rozhodně používat výkonnější hardware než je doporučován, což by v dnešní době 

neměl být žádný problém. 

3.4 PEST analýza 

PEST analýza je anglická zkratka pro Political, Economic, Social and 

Technological analysis  neboli česky analýza politických, ekonomických, sociálních a 

technologických faktorů. Tato analýza se provádí, když se společnost rozhoduje nad 

svým dlouhodobým strategickým záměrem, nebo plánuje realizaci nějakého velkého 

projektu. PEST analýza na rozdíl od SWOT analýzy se nedělá příliš často. Analýza by 

měla stavět na co možná největším množství nezávislých faktů. (23) 

3.4.1 Politické a legislativní prostředí 

V lednu 2013 poprvé v historii České republiky měli občané možnost zvolit si 

pomocí přímé volby nového prezidenta. Občané si zvolili za prezidenta Miloše Zemana, 

který ve druhém kole porazil Karla Schwarzenberga. Miloš Zeman se stal 3. 

prezidentem České republiky po Václavu Havlovi a Václavu Klausovi, ve funkci je od 

8. března 2013.  

V roce 2010 proběhly volby do poslanecké sněmovny. Ve volbách uspělo 5 

politických stran - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), Občanská demokratická 

strana (ODS), TOP 09, Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) a Věci veřejné 

(VV). Volby vyhrála levicová strana ČSSD, ovšem vládu ČR utvořila koalice tří stran – 

ODS, TOP 09 a VV. Předsedou vlády je Petr Nečas. 
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V Moravskoslezském kraji volby vyhrála ČSSD, rovněž v Karvinském okrese 

volby vyhrála levicová strana ČSSD.  

V současné době koalici provází nestabilita a nedůvěra vlády. Příští volby do 

poslanecké sněmovny se uskuteční v roce 2014. 

Českou republiku provází korupční aféry ve státních zakázkách.  

3.4.2 Ekonomické prostředí 

 „Ve 4. čtvrtletí 2012 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen 

„průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 

27 170 Kč, což je o 964 Kč (3,7 %) více než ve stejném období roku 2011. 

Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,8 %, reálně se tak mzda zvýšila o 

0,9 %. Objem mezd vzrostl o 2,6 %, počet zaměstnanců poklesl o 1,1 %. V podnikatelské 

sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 4,2 %, reálně o 1,4 %, v nepodnikatelské 

sféře se zvýšila nominálně o 1,3 %, reálně se snížila o 1,5 %. Proti předchozímu 

čtvrtletí vzrostla průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2012 po očištění od sezónních vlivů o 1,3 

%. Tento nárůst je značným vybočením z dosavadního trendu.“(24) 

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji byla k 11. 3. 2013 23 577,- Kč a oproti 

stejnému období předchozího roku se zvýšila o 2,7%. (25) 

„Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost poklesl v roce 

2012 podle zpřesněného odhadu o 1,2 %. Předběžný odhad za 4. čtvrtletí, publikovaný 

14. února (pokles o 1,7 % meziročně a 0,2 % ve srovnání se 3. čtvrtletím) zůstal 

nezměněn. HDP v roce 2012 klesal ve všech čtvrtletích, a to jak v meziročním srovnání, 

tak i mezičtvrtletně, ekonomická recese se v průběhu roku postupně mírně 

prohlubovala. Hlavní příčinou nepříznivého vývoje byla klesající tuzemská poptávka jak 

domácností po zboží a službách pro konečnou spotřebu, tak investorů po fixním 

kapitálu. Zahraniční obchod již nebyl schopen, přes zvyšující se aktivní saldo, vývoj 

domácí poptávky kompenzovat. V běžných cenách byl vloni v tuzemské ekonomice 

vytvořen HDP vyčíslený na 3 844 mld. Kč, což bylo pouze o 0,1 % více než v roce 

2011.“ (26) 

Změny nastaly v sazbách DPH. Základní sazba v roce 2013 je 21%, tato sazba se 

zvýšila o 1% oproti roku 2012, kdy činila 20%. Snížená sazba rovněž zaznamenala 

navýšení o 1%, kdy v roce 2013 sazba činí 15% oproti roku 2012, kdy byla 14%. (27) 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/chdp031113.doc
http://www.jakpodnikat.cz/dph-sazby.php
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Míra inflace vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

vyjadřuje změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12-ti 

předchozích měsíců. Průměrná meziroční míra inflace v roce 2012 byla 3,3%. (28) 

„Spotřebitelské ceny vzrostly v únoru proti lednu o 0,1 %. Toto zvýšení ovlivnil růst 

cen zejména v oddílech doprava, rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských 

cen zpomalil v únoru na 1,7 % ze 1,9 % v lednu.“ (29) 

3.4.3 Sociální prostředí 

Firma působí v Moravskoslezském kraji a to výhradně v Karviné a jeho okolí 

(Petrovice u Karviné, Doubrava). 

Velikost populace ČR dle ČSÚ k 31. 12. 2012 činí 10 516 125 obyvatel. Z toho 

v Moravskoslezském kraji žije 1 226 602 obyvatel. Počet obyvatel bydlících v Karviné 

je 58 833 obyvatel a oproti předchozímu měření obyvatelstva z 1. 12. 2012 byl 

zaznamenán pokles o 1,5%. V Doubravě žije 1273 obyvatel a v Petrovicích u Karviné 

5 259 obyvatel. (30) 

Obecná míra nezaměstnanosti k 14. 3. 2013 činila 9,4%, oproti 3. čtvrtletí 2012 se 

nezaměstnanost zvýšila o 0,4 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných osob, které jsou 

považovány jako osoby ekonomicky aktivní, činila 9,99% k 8. 3. 2013 a oproti 

předcházejícímu měsíci (únor) se zvýšila o 0,18 procentního bodu. (25) 

V roce 2012 bylo zahájeno 2074 bytů a oproti měření z roku 2011 byl zaznamenán 

pokles o 23,5%. Dokončeno bylo 2 701 bytů a ve srovnání s předešlým rokem byl 

zaznamenán nárůst o 7,1%. (25) 

3.4.4 Technologické prostředí 

V blízkém okolí se nachází Vysoka škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

kde lze studovat na nejrůznějších fakultách jako Hornicko-geologická fakulta, Fakulta 

metalurgie a materiálového inženýrství, fakulta strojní, ekonomická fakulta, fakulta 

elektrotechniky a informatiky, fakulta stavební, fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Studijní rozsah je tedy velmi pestrý. Ovšem podstatná část, že na VŠB-TU se nachází 

výzkumné středisko.  

Vědecká a výzkumná činnost patří mezi hlavní činnosti univerzity a má klíčový 

význam z hlediska úspěšného průběhu restrukturalizace Moravskoslezského 

kraje. VŠB-TU Ostrava patří mezi špičkové technické univerzity v České republice, 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cisc031113.doc
http://www.czso.cz/cz/obce_d/pohyb/cz0803.xls
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jejichž vědecko-výzkumný a vývojový potenciál rozvíjí a vytváří důležitou součást 

inovačních aktivit Moravskoslezského kraje a České republiky. Výsledky a hodnocení 

VŠB-TU Ostrava svědčí o síle odborného lidského kapitálu, kterým technická 

univerzita disponuje. Klíčová témata výzkumného zaměření, která procházejí napříč 

všemi fakultami, ústavy a celoškolskými pracovišti univerzity jsou (31): 

 Suroviny, energetika a ekologie 

 Informační technologie 

 Nové materiály, konstrukce a technologie 

 Bezpečnostní výzkum 

 Konkurenceschopné strojírenství 

 Řízení, rozhodování a modelování ekonomických a finančních procesů.  

Na VŠB-TU Ostrava se rovněž nachází podnikatelský inkubátor, který byl otevřen 

v roce 2008. Cílem inkubátoru je pomoc začínajícím podnikatelů pomocí poskytnutí 

kancelářských prostorů, laboratorních prostorů, zasedacích a seminárních místností a 

rovněž poskytování poradenské služby od odborných konzultantů. (31) 

Na začátku roku 2013 začala stavba národního superpočítačového centra 

IT4Innovations v areálu ostravské Vysoké školy báňské, kde se bude nacházet do dvou 

let jeden z nejvýkonnějších superpočítačů v Evropě. Superpočítač by měl být 

v budoucnu obsluhován 250 vědci, díky čemu se Ostrava a celý region zařadí mezi 

významná evropská vědecká města. Superpočítač bude využíván k náročným výpočtům 

matematického modelování – simulace testů automobilů, účinky léků, předpovídání 

povodní. Služby superpočítače budou moci využívat firmy z moravskoslezského kraje. 

(32) 

3.5 SWOT analýza 

3.5.1 Vnitřní analýza 

3.5.1.1 Silné stránky 

Podnik zaměstnává kvalifikované zaměstnance, kteří jsou věrní svému podniku a 

většina z nich pracuje v podniku déle jak tři roky. Zaměstnanci se pravidelně účastní 

jednotlivých školení a je jim zajištěn osobní růst (např. správce IT). Na vedoucích 

pozicích jsou zaměstnání dostatečně vzdělaní a s potřebnou praxi zaměstnanci. 
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Společnost působí na trhu od roku 1992 a od té doby si zajistila svoji klientelu, kteří 

využívají služby podniku. Podnik uplatňuje individuální přístup k společenství vlastníku 

jednotek či bytových družstev, jelikož v dnešní době se už moc bytů nestaví, tak každá 

ztráta takového zákazníka je posilování konkurenčních firem, z tohoto důvodu se musí 

každému zákazníku věnovat maximální péče. Co se týče dodavatelských vztahů, zde je 

uplatňována dlouhodobá spolupráce na dodávky veškerého materiálu související se 

správou bytů (dlažby, beton, struska, lepidla, barvy atd.). Sídlo společnosti se nachází 

ve velmi dostupné části Karviné, kdy zastávka MHD je 100m od vstupu do sídla 

podniku, v okolí se rovněž nachází dostatečný počet parkovacích míst. 

3.5.1.2 Slabé stránky 

Společnost působí na území města Karviné a v jeho okolí – Petrovice u Karviné a 

Doubrava, kde je trh podstatně nasycen a není zde moc velký manévrovací prostor. 

V nedávné době při privatizaci bytů došlo ke ztrátě vedoucího postavení na trhu vůči 

největší konkurenční firmě ISA CONSULT s.r.o., která získala značnou část trhu právě 

na úkor BYTservis-služby, spol. s.r.o. Další nevýhodou je komunikace mezi 

jednotlivými úseky ve firmě zejména mezi technickým a ekonomickým úsekem. Kdy 

ekonomický úsek vyřizuje zakázky, komunikuje se zákazníkem a následné zakázky 

předává technickému úseku, který je vykonává. Společnost by měla častěji kontrolovat 

svoje zaměstnance, zejména z technického úseku, kteří spravují jednotlivé byty a velmi 

často nejsou na svých pracovištích, kdy si zařizuji své privátní záležitosti.   Hardwarové 

vybavení je v průměru starší než 5 let, což vzhledem k rychlosti vzniku nových 

technologií se dá označit za staré, ale pro potřebnou práci zatím dostatečně vyhovující. 

Společnost má od roku 2009 nové stránky, které jsou vzhledově zpracovány hezky, ale 

informace na nich nejsou průběžně aktualizovány.  

3.5.2 Vnější analýza 

3.5.2.1 Příležitosti 

Do budoucna by se měl podnik zaměřit na neustálém zlepšování služeb pro 

zákazníky, zvyšovat kvalitu služeb a zajistit rychlejší reakce na požadavky zákazníka. 

Společnost by se měla snažit získat zpět alespoň částečně ztracený podíl na trhu 

nabídnutím lepších smluv než konkurence a snažit se podepsat nové smlouvy ze 

společnosti vlastníků jednotek na udržení stávajících zákazníků a přilákání nových. 
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Jelikož v Karviné momentálně probíhají rozsáhle rekonstrukce bytových jednotek, 

podnik by si měl zajistit smlouvy pro jejich správu a poskytování služeb, čímž by mohli 

navýšit tržní podíl. Jako další příležitosti vidím v rozšíření do okolních vesnic jako je 

Stonava, Horní Sucha, Albrechtice. Společnost by rozhodně měla pravidelně analyzovat 

a sestavovat hrozící rizika, určovat výskyt pravděpodobností a závažnost jednotlivých 

rizik. Analýza rizik povede k lepšímu určování, která rizika mají vysokou, střední či 

nízkou hodnotu a stanovení opatření ke snížení rizik. Společnost v rámci zviditelnění a 

zlepšení image by mohla začít podporovat mládežnickou kopanou v MFK Karviná, 

nebo mládežnický hokej SK Karviná, popřípadě podporovat kulturní akce organizované 

Městským domem kultury Karviná.  

3.5.2.2 Hrozby 

Vstup nové konkurence je spíše málo pravděpodobný, jelikož trh je prakticky celý 

rozdělen mezi místní firmy a zákazníci se přesouvají mezi jednotlivými konkurenty – 

zejména při privatizaci bytů, ovšem tato hrozba nesmí být podceňována.  Více 

pravděpodobné je spojení dvou nebo více konkurenčních firem na trhu a vytvoření tak 

vysoce konkurenčního podniku na trhu s velkým tržním podílem. Podnik by se měl 

snažit udržet stávající tržní podíl a postupně jej navyšovat, hlavně neztrácet současný 

podíl, což se společnosti v minulosti příliš nedařilo a konkurence získávala na úkor naší 

společnosti stále větší podíl na trhu. Jelikož nezaměstnanost a špatná ekonomická 

situace může vést k platební neschopnosti zákazníků, lze očekávat opoždění či 

nezaplacení pohledávek ze strany zákazníka. Problém může nastat při shánění 

dostatečně kvalifikovaných zaměstnanců, kdy značná část odchází z Karviné do jiných 

části republiky za lepší či lépe placenou práci. V současně době se v malém měřítku 

staví nové byty, jedná se spíše o rekonstrukci starých bytů na nové, nebo dochází 

k jejich privatizaci, tehdy je největší šance získat nové zakázky a z velké části se jedná 

spíše o cenovou válku, kdo nabídne nejlepší cenu a ne nejlepší služby.   
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3.5.3 Tabulka SWOT analýzy 

 

 

 

  

Silné stránky 

 Kvalifikování zaměstnanci 

 Osobní růst v určitém odvětví 

např. správce IT 

 Dlouhodobé zkušenosti na 

trhu 

 Podnik je zaběhnutý na trhu 

 Dobrá lokace sídla podniku 

 Individuální přistup 

k společenství vlastníku 

jednotek a bytových družstev 

 Dobré dodavatelské vztahy 

 

 

 

Slabé stránky 

 Trh pouze na území Karviné 

a jeho okolí 

 Ztráta pozice leadera na trhu 

 Komunikace mezi 

jednotlivými úseky 

 Nedostatečná kontrola 

činnosti zaměstnanců 

 Starší HW vybavení stanic 

 Zastaralá prezentace na 

internetu 

 

Příležitosti 

 Zlepšování služeb pro občany 

v oblasti bydlení 

 Získání zpět ztraceného 

podílu na trhu 

 Podepsaní nových smluv 

ze společnosti vlastníků 

jednotek 

 Rozšíření do okolí  

 Pravidelná analýza rizik 

 Zlepšování image firmy a 

firemní kultury 

  

 

Hrozby 

 Vstup nové konkurence 

 Spojení hráčů na trhu 

 Navýšení podílu trhu u 

konkurence 

 Zhoršení platební schopnosti 

u zákazníků 

 Nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků na trhu 

 Pokles stavební výroby 

 Cenová válka 

Tabulka 7: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní) 



54 

 

3.6 Analýza současného stavu dle metody HOS 8  

Metoda HOS 8 nám slouží k analýze současného stavu na základě osmi oblastí – 

Hardware, Software, Orgware, Peopleware, Dataware, Zákazníci, Dodavatelé, 

Management IS. Tato metoda byla provedena pomocí vyplnění dotazníku přes jednoho 

respondent (IT manažera), který jej vyplnil na online adrese www.zefis.cz. Metoda je 

blíže popsána v teoretické části.  

3.6.1 Posouzení zkoumaných oblastí 

Tabulka 8: Posouzení jednotlivých oblastí (Zdroj: 33) 

Hardware 3 spíše dobrá úroveň 

Software 4 dobrá úroveň 

Orgware 3 spíše dobrá úroveň 

Peopleware 3 spíše dobrá úroveň 

Dataware 3 spíše dobrá úroveň 

Zákazníci 3 spíše dobrá úroveň 

Dodavatelé 3 spíše dobrá úroveň 

Management IS 4 dobrá úroveň 

 

Posouzení jednotlivých oblastí dopadlo vcelku dobře, ani jedna z osmi oblastí není 

na horší úrovní než na spíše dobré úrovní s tím, že oblasti software a management IS 

ostatní oblasti převyšují a vyšly na dobré úrovní. V souborů stavu oblasti se vyskytují 

dvě sousední úrovně (3 a 4), kdy jedná z nich je převyšující. Informační systém lze tedy 

považovat za vyvážený. 
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3.6.2 Zhodnocení IS  

 

Obrázek 15: Hodnoty jednotlivých části systému ve srovnání s doporučenou úrovní (Zdroj: 33) 

Legenda:  

1 – špatná úroveň, 2 – spíše špatná úroveň, 3 – spíše dobrá úroveň, 4 – dobrá úroveň 

 

Doporučený stav: 4 (dobrá úroveň) 

Doporučená úroveň informačního systému je znázorněna červeným osmiúhelníkem na 

výše uvedeném obrázku.  

Stávající stav: 3 (spíše dobrá úroveň) 

Celková úroveň informačního systému je znárodněná růžovou oblasti na výše 

uvedeném obrázku. 

Celková úroveň informačního systému byla vyhodnocena na hodnotě 3, tedy spíše 

dobrá úroveň. (33) 

3.6.3 Vyhodnocení 

Systém je horší, než je jeho očekávaná úroveň, daná důležitostí systému pro 

organizaci, v oblastech (33): 

 Hardware 
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 Orgware 

 Peopleware 

 Dataware 

 Zákazníci 

 Dodavatelé 

Doporučení je se zaměřit na tyto možné problémové oblasti, kdy odpověď našeho 

respondenta o úrovni zkoumaného faktoru nedosáhla očekávané hodnoty. (33) 

3.6.3.1 Hardware 

 Vaše technika bude zřejmě již pomalu potřebovat obměnu, zdá se být dosti 

stará 

 Není vyloučeno, že technika neodpovídá výkonově potřebám systému, a je 

třeba ji posílit, inovovat. 

 Bylo by dobré prověřit kvalitu počítačových sítí a jejich rychlost 

 Bylo by dobré posílit ochranu klíčových technických prvků před krádeží, 

živelnou pohromou atp. 

 Bylo by třeba najít důvod častých poruch vašeho technického vybavení. 

Pokud je technika příliš stará, zvážit její obměnu. (33) 

3.6.3.2 Orgware 

 Je velmi žádoucí mít definované postupy a směrnice pro řešení havarijních 

stavů systémů 

 Je velmi žádoucí mít pracovní postupy a předpisy pro práci s informačním 

systémem pro koncové uživatele a udržovat je v aktuálním stavu. 

 Zdá se, že management příliš nekontroluje dodržování pravidel bezpečnosti a 

provozu informačních systémů. To může způsobit vážné problémy. 

 Uživatelé by neměli mít možnost instalovat na své počítače nové programy, 

měnit nastavení a připojovat zařízení k počítači.  

 Je třeba správně a včas zrušit přístupová práva k informačnímu systému 

zaměstnancům, kteří ukončí pracovní poměr. 

 Měla by probíhat školení pracovníků na práci s informačním systémem a na 

pravidla bezpečnosti. (33) 
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3.6.3.3 Peopleware 

 Všichni pracovníci by měli být zaškoleni na úlohy, které mají s informačním 

systémem provádět. 

 Je zřejmě třeba zvýšit důraz na dodržování pravidel a trestat jejich 

porušování. 

 Je na zvážení, zda více nepodporovat další vzdělávání pracovníků, případně 

školení na informační systém. (33) 

3.6.3.4 Dataware 

 Zdá se, že ve Vaší organizaci neprobíhá pravidelné zálohování dat na 

počítačích uživatelů. To může přinášet i vážné problémy. 

 Měly by existovat plány obnovy dat ze záloh v případě havárie systému. 

 Počítačové sítě by měly být dobře chráněny i proti útokům z internetu, 

případně by podniková síť vůbec neměla být k internetu připojena. 

 Zdá se, že oprávnění pracovníků, tedy jejich přístupová práva k datům, 

nejsou nastavena dosti striktně nebo přesně. (33) 

3.6.3.5 Zákazníci 

 Měly by být jasně definovány cíle informačního systému vzhledem k jeho 

zákazníkům (uživatelům) 

 Měly by být jasně definovány metriky informačního systému vzhledem k jeho 

zákazníkům (uživatelům) - tedy ukazatele, kterými se měří, jak informační 

systém plní vůči zákazníkům svoji roli, jak jsou s ním spokojeni atp., a měly 

by být pravidelně vyhodnocovány. 

 Mělo by být pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od Vašeho informačního 

systému zákazníci očekávají, 

 Náměty a přání zákazníků (uživatelů) informačního systému by měly být 

brány v potaz. 

 Výstupy z informačního systému pro zákazníky by měly být customizovány, 

tedy konkrétní zákazním by měl dostávat i informace určené přímo pro něj. 

 Systém určený pro zákazníky by měl nabízet i alternativní přístup k 

informacím, například pomocí RSS, sociálních sítí, SMS a podobně. (33) 
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3.6.3.6 Dodavatelé 

 Bez uplatňování sankcí za nedodržení pravidel provozování informačního 

systému ztrácí SLA (pravidla za jakých je IS provozován, dodáván) účinnost. 

 Zdá se, že dodavatel (provozovatel) informačního systému nevyhovuje Vašim 

potřebám. 

 Zdá se, že Váš dodavatel (provozovatel) informačního systému o Vás jako 

zákazníka nejeví příliš velký zájem. (33) 

3.6.4 Srovnání stavu informačního systému s ostatními firmami 

 

Obrázek 16: Stav všech firem (Zdroj: 33) 
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Obrázek 17: Stav analyzované firmy (Zdroj: 33) 

Pro srovnání bylo použito 446 firem. Naše analyzovaná firma má celkovou úroveň 

3 – tedy spíše dobrá úroveň, kdežto ostatní firmy mají celkovou úroveň kolem hodnoty 

2,5 – tedy mezi spíše špatnou a spíše dobrou úrovni, firma má tedy lepší celkovou 

úroveň než ostatní firmy. Z hlediska úrovně části systému naše analyzovaná firma 

dosahuje na hodnotu 4 – dobrá úroveň, kdežto u ostatních firem je tato hodnota 3 – 

spíše dobrá úroveň. 

Naše firma má vyšší hodnotu jak v celkové úrovni systému, tak v úrovni části 

systému. Ovšem doporučené úrovní systému dosahuje pouze ve dvou oblastech z osmi, 

v oblastech Software a Management IS. 

3.7 Hodnocení efektivity IS podle online systému ZEFIS 

Pro hodnocení efektivity IS byl použít dotazník, který byl vyplněn zaměstnanci 

firmy, jež využívají informační systém. Dotazník se skládá z 55 otázek z jednotlivých 

oblastí a nachází se na webových stránkách www.zefis.cz. Dotazník byl vyplněn 10 

zaměstnanci z jednotlivých útvar, což je dostatečný počet pro hodnocení efektivnosti IS. 

Pro vyhodnocení lze výsledek porovnat se společnostmi dle vybraných kritérií.  
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3.7.1 Počáteční nastavení 

Tabulka 9: Výběr analytika (Zdroj: 34) 

Váš analytika: 
 

Velikost Vaší firmy: 50-99 zaměstnanců 

Oblast podnikání: Služby 

Země: Česká, Slovenská republika 

Orientační počet počítačů: 10-49 

Tabulka 10: Výběr pracovníků (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci: 
  

Velikost Vaší firmy: 50-99 (10 / 10) 

Oblast podnikání: Služby (10 / 10) 

Země: Česká, Slovenská republika (10 / 10) 

Orientační počet počítačů: 10-49 (9 / 10) 

Orientační počet počítačů: 50-99 (1 / 10) 

3.7.1.1 Počet potřebných dotazníků 

Pro uvedenou velikost organizace a počet počítačů je pro dobrou věrohodnost 

výsledků doporučenou 3 a více dotazníků, vyplněných pracovníky firmy, mezi kterými 

budou zastoupeny všechny čtyři zkoumané skupiny: manažeři i výkonní pracovníci 

hlavních i podpůrných procesů, přibližně ve stejném poměru, jako je počet pracovníků 

jednotlivých skupin ve Vaší organizaci. Počet vyplněných dotazníku je 10. 

3.7.1.2 Shrnutí a doporučení: 

 Počet Vašich dotazníků je dostatečný k posouzení celé firmy, platnost 

výsledků lze zobecnit na celou firmu, byť s možnými, ale nepříliš 

pravděpodobnými nepřesnostmi. (34) 

3.7.2 Informační systém podniku 

3.7.2.1 Jaký informační systém převážně používáte 

V této subkapitole se posuzuje, jak je informační systém, který používáte velký. 

Velikost systémů by měla být v souladu s velikosti firmy. (34) 



61 

 

Tabulka 11: Druh IS (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Nevím 
 

(4 / 10) 40% 

Malý systém, v ceně řádově desítky tisíc Kč. 
 

(4 / 10) 40% 

Používám jen kancelářský balík, např. Microsoft Office 
 

(2 / 10) 20% 

Pracovníci ostatních firem 
   

Velký systém, ERP a podobně v ceně řádově stovky tisíc až miliony 

Kč.  
(19 / 65) 29% 

Používám jen kancelářský balík, např. Microsoft Office 
 

(18 / 65) 27% 

Malý systém, v ceně řádově desítky tisíc Kč. 
 

(16 / 65) 24% 

3.7.2.2 Jak je informační systém starý 

Stáří IS do určité míry vypovídá o jeho kvalitách. U velkých systémů je přijatelné 

delší stáří, malé systémy se mění častěji. (34) 

Tabulka 12: Stáři IS (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Méně než 1 rok 
 

(6 / 10) 60% 

1 - 3 roky 
 

(2 / 10) 20% 

3 - 5 let 
 

(1 / 10) 10% 

Pracovníci ostatních firem 

5 - 10 let 
 

(20 / 65) 30% 

1 - 3 roky 
 

(15 / 65) 23% 

Nevím 
 

(11 / 65) 16% 

3.7.2.3 Silné stránky systému 

Zde jsou uvedené věci, které uživatelé považují za nejlepší na informačním systému 

a se kterými jsou nejvíc spokojeni. (34) 

Tabulka 13: Silné stránky IS (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

programové vybavení 
 

(6 / 24) 25% 

Podpora 
 

(6 / 24) 25% 
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uživatelská přívětivost a snadnost ovládání 
 

(3 / 24) 12% 

Pracovníci ostatních firem 

rychlost odezvy/ zpracování 
 

(21 / 118) 17% 

programové vybavení 
 

(20 / 118) 16% 

Technika 
 

(16 / 118) 13% 

3.7.2.4 Slabé stránky systému 

Naopak zde jsou uvedeny tři věci, seřazeny dle četnosti, které uživatelům nejvíce 

vadí na používání informačního systému. (34) 

Tabulka 14: Slabé stránky (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

rychlost odezvy/ zpracování 
 

(5 / 13) 38% 

uživatelská přívětivost a snadnost ovládání 
 

(5 / 13) 38% 

Technika 
 

(3 / 13) 23% 

Pracovníci ostatních firem 

rychlost odezvy/ zpracování 
 

(20 / 89) 22% 

uživatelská přívětivost a snadnost ovládání 
 

(18 / 89) 20% 

Podpora 
 

(18 / 89) 20% 

3.7.2.5 Shrnutí a doporučení 

 Velikost Vašeho informačního systému není zcela obvyklá vzhledem k 

velikosti Vaší firmy. 

 Stáří Vašeho informačního systému je přiměřené. 

 Největším problémem Vašeho informačního systému je pravděpodobně 

rychlost odezvy/zpracování. 

 Největší předností Vašeho informačního systému je podle mínění respondentů 

pravděpodobně programové vybavení. (34) 

3.7.3 Zaměstnanci firmy 

Kapitola se zaměřuje na pracovníky, kteří se zúčastnili průzkumu, kdy se zjišťuje 

jejich vzdělání, znalost práce s PC a výsledky se porovnávají s ostatními firmami. (34) 



63 

 

3.7.3.1 Jaké je nejvyšší vzdělání pracovníků v průzkumu 

Tato informace nám ukazuje nejvyšší vzdělání pracovníku Vaší firmy a u 

pracovníků srovnatelných firem. (34) 

Tabulka 15: Nejvyšší dosažené vzdělání pracovníků (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Středoškolské 
 

(7 / 10) 70% 

Vysokoškolské, MBA 
 

(3 / 10) 30% 

Pracovníci ostatních firem 

Vysokoškolské, MBA 
 

(33 / 65) 50% 

Středoškolské 
 

(31 / 65) 47% 

Základní 
 

(1 / 65) 1% 

3.7.3.2 Podpora dalšího vzdělávání pracovníků. 

Zjišťuje se, jak Vaše firma podporuje další vzdělání pracovníků ve srovnání 

s ostatními firmami. (34) 

Tabulka 16: Podpora dalšího vzdělávání (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Spíše ano 
 

(6 / 10) 60% 

Ano, velmi aktivně. Nutí pracovníky ke zvyšování kvalifikace nebo 

vzdělávání  
(2 / 10) 20% 

Ano, aktivně. Podporuje další vzdělávání finančně nebo některými 

úlevami  
(2 / 10) 20% 

Ostatní firmy 

Spíše ne 
 

(7 / 17) 41% 

Spíše ano 
 

(5 / 17) 29% 

Ne 
 

(2 / 17) 11% 

3.7.3.3 Shrnutí a doporučení 

 Vaši pracovníci z průzkumu mají nižší vzdělání jako pracovníci srovnávaných 

firem. Je na zváženou podpora jejich dalšího studia, například v dálkové 

formě. 
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 Vaši pracovníci z průzkumu jsou v průměru starší než pracovníci 

srovnávaných firem. To nemusí být nijak na škodu. 

 Vaši pracovníci z průzkumu mají horší vztah (a pravděpodobně i znalosti) k 

počítačům a informačním systémům než pracovníci srovnávaných firem. To 

může být konkurenční nevýhoda. 

 Vaši pracovníci z průzkumu uvedli, že informační systém používají Několikrát 

denně. To je méně často, než pracovníci srovnávaných firem. Pokud byli 

srovnáváni pracovníci stejného zařazení ve firmách srovnatelného oboru 

podnikání, pak to indikuje možnost, že Váš informační systém nepodporuje 

práci Vašich pracovníků ve stejném rozsahu jako u srovnávaných firem, 

případně Vaše procesy nejsou dostatečně efektivní. K zamyšlení či další 

analýze. 

 Podpora dalšího vzdělávání Vašich pracovníků je u Vaší firmy vyšší, než u 

ostatních srovnávaných firem. To může přinést konkurenční výhodu. (34) 

3.7.4 Úroveň podpory 

Tato kapitola posuzuje, jakou podporu práci v práci s informačním systémem mají 

Vaši pracovníci. Jedná se o důležitý faktor efektivního využívání IS. Při špatné úrovní 

se snižuje efektivita užití. Výsledky jsou srovnány s úrovní podpory ve vybraných 

firmách. (34) 

3.7.4.1 Kdo zajišťuje technickou podporu 

Odpovědi zaměstnanců na otázku, kdo zajišťuje jejich technickou podporu, tedy 

instalace počítačů, opravy počítačů, výměna tonerů v tiskárnách a podobně. (34) 

Tabulka 17: Technická podpora (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Interní pracovník naší firmy z útvaru informačních systémů 
 

(9 / 10) 90% 

Externí pracovník z jiné firmy 
 

(1 / 10) 10% 

Pracovníci ostatních firem 

Interní pracovník naší firmy z útvaru informačních systémů 
 

(28 / 55) 50% 

Externí pracovník z jiné firmy 
 

(21 / 55) 38% 
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Mám podporu, ale nevím zde je to interní či externí pracovník 
 

(3 / 55) 5% 

3.7.4.2 Kdo zajišťuje uživatelskou podporu 

Odpovědi zaměstnanců na otázku, kdo zajišťuje jejich uživatelskou podporu, tedy 

radu a pomoc v případě potíži s IS, daty a podobně. (34) 

Tabulka 18: Uživatelská podpora (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Externí pracovník z jiné firmy 
 

(6 / 10) 60% 

Interní pracovník naší firmy z útvaru informačních systémů 
 

(4 / 10) 40% 

Pracovníci ostatních firem 

Interní pracovník naší firmy z útvaru informačních systémů 
 

(30 / 63) 47% 

Externí pracovník z jiné firmy 
 

(19 / 63) 30% 

Nikdo 
 

(5 / 63) 7% 

3.7.4.3 Spokojenost Vašich pracovníků s uživatelskou podporou 

Srovnává se, zda jsou Vaši pracovníci spokojení s uživatelskou podporou IS 

obecně, ve srovnání s pracovníky ostatních firem. Uživatelská podpora poskytuje radu a 

pomoc při práci s IS. (34) 

Tabulka 19: Spokojenost s uživatelskou podporou (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Jsem spíše spokojen/a 
 

(8 / 10) 80% 

Jsem velmi spokojen/a, podpora plně odpovídá potřebám 
 

(2 / 10) 20% 

Pracovníci ostatních firem 

Jsem spíše spokojen/a 
 

(20 / 43) 46% 

Podpora je průměrná 
 

(13 / 43) 30% 

Jsem velmi spokojen/a, podpora plně odpovídá potřebám 
 

(6 / 43) 13% 

3.7.4.4 Shrnutí a doporučení 

 Spokojenost Vašich pracovníků s celkovou úrovní podpory při práci s 

informačními systémy je stejná jako u pracovníků ostatních srovnávaných 

firem. 



66 

 

 Úroveň technické podpory (doba opravy, údržba techniky) je velmi dobrá. 

 Požadavky na změnu či instalaci programů jsou u Vaší firmy vyřizovány 

rychleji než u ostatních firem. 

 Spokojenost Vašich pracovníků s úrovní uživatelské podpory při práci s 

informačními systémy je stejná jako u pracovníků ostatních srovnávaných 

firem. (34) 

3.7.5 Úroveň řízení 

Tato kapitola zkoumá určité oblasti, které se ukazují jako zdroj problémů v řízení 

podniku. Zjišťuje, zda ve firmě existuje manažer odpovědný za informační systémy 

(CIO – Chief Information Officer), do jaké míry jsou pracovníci seznámeni 

s podnikovou a informační strategií a zda ví, jak ovlivňují svojí práci výsledky firmy. Je 

zcela pochopitelné, že pracovníci nemusí znát strategií detailně, ale měli by chápat 

hlavní cíle firmy, kam podnik směřuje, jaké má požadavky na své pracovníky atd. (34) 

3.7.5.1 Znalost firemní strategie 

Orientační znalost firemní strategie ve smyslu chápání cílů firmy a to jak má 

pracovník fungovat, aby přispíval k dosažení cílů je považována za důležitý faktor 

úspěchu podnikání firmy. (34) 

Tabulka 20: Znalost firemní strategie (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Podílím se na tvorbě firemní strategie 
 

(4 / 10) 40% 

Ne, o strategii a cílech firmy nevím nic 
 

(3 / 10) 30% 

Částečně něco vím 
 

(3 / 10) 30% 

Pracovníci ostatních firem 

Částečně něco vím 
 

(28 / 65) 43% 

Ano, jsem se strategií/cíli dosti dobře seznámen/a 
 

(22 / 65) 33% 

Ne, o strategii a cílech firmy nevím nic 
 

(12 / 65) 18% 

Odpovědi Vašich respondentů jsou odlišné od odpovědí srovnávaných firem. 
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3.7.5.2 Informovanost o plnění cílů firmy 

Zkoumá se odpověď na otázku, zda nadřízení pravidelně informují své pracovníky 

o plnění strategických cílů firmy. Může se zdát, že tyto informace nejsou pro 

pracovníky důležité, ale většinou zvyšují pocit sounáležitostí pracovníků s firmou a 

mohou motivovat pracovníky. Pracovníci mají následně pocit, že jsou pro firmu důležití 

a firma vnímá jejich přínos pro ni. (34) 

Tabulka 21: Plnění cílů (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Nikdy 
 

(4 / 10) 40% 

Podílím se na vyhodnocování plnění strategických cílů firmy 
 

(3 / 10) 30% 

Občas 
 

(3 / 10) 30% 

Pracovníci ostatních firem 

Občas 
 

(30 / 65) 46% 

Pravidelně 
 

(14 / 65) 21% 

Nikdy 
 

(11 / 65) 16% 

3.7.5.3 Pravidla pro práci s IS 

Zde se zkoumá, zda jsou ve Vaší firmě stanovena jasná pravidla, za jaká data 

zaměstnanci zodpovídají, která data a kdy musí vkládat do systému a aktualizovat, jaké 

funkce IS mají používat a kdy je mají používat. (34) 

Tabulka 22: Pravidla pro práci s IS (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Ano, existují, ale nejsou příliš kontrolována nebo vyžadována 
 

(6 / 10) 60% 

Vím, že existují, ale já o nich nic bližšího nevím 
 

(2 / 10) 20% 

Nemáme žádná pravidla, nebo o nich nevím 
 

(2 / 10) 20% 

Ostatní firmy 

Vím, že existují, ale já o nich nic bližšího nevím 
 

(7 / 17) 41% 

Nemáme žádná pravidla, nebo o nich nevím 
 

(4 / 17) 23% 

Ano, existují, ale nejsou příliš kontrolována nebo vyžadována 
 

(4 / 17) 23% 
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3.7.5.4 Shrnutí a doporučení 

 Vaši pracovníci jsou o firemní strategii informováni lépe, než pracovníci 

ostatních srovnávaných firem. To může být konkurenční výhoda Vaší firmy. 

 Vaši pracovníci nejsou informováni, jaký je jejich přínos k plnění 

podnikových cílů. To může snižovat efektivitu jejich práce a iniciativu. 

 Pravidla pro práci s informačním systém a jejich dodržování jsou u Vaší 

firmy na lepší úrovni jako u ostatních srovnávaných firem. Vaši pracovníci 

uvedli: Ano, existují, ale nejsou příliš kontrolována nebo vyžadována. (34) 

3.7.6 Efektivnost informačního systému 

V této kapitole se zkoumá, jak jsou Vaše informační systémy efektivní, zda jsou 

vynaložené prostředky adekvátní výsledku a v jakých oblastech by mohl IS Vašim 

pracovníkům více pomáhat. (34) 

3.7.6.1 Mohli by Vaši pracovníci vykonávat svoji práci bez Vašeho 

informačního systému? 

Zde se zkoumá, jak je informační systém důležitý pro Vaše pracovníky. Od této 

otázky se odvíjí některá doporučení systému. (34) 

Tabulka 23: Důležitost IS pro pracovníky (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Rozhodně ne 
 

(8 / 10) 80% 

Částečně, s velkými obtížemi 
 

(2 / 10) 20% 

Pracovníci ostatních firem 

Rozhodně ne 
 

(39 / 65) 60% 

Částečně, s velkými obtížemi 
 

(18 / 65) 27% 

Ano, s malými obtížemi 
 

(5 / 65) 7% 

3.7.6.2 Mohla by Vaše firma fungovat bez Vašeho informačního systému? 

V tomto bodě se zkoumá, jak je informační systém důležitý pro Vaši firmu, zda by 

bez něj mohla fungovat či nikoliv. (34) 
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Tabulka 24: Fungování firmy bez IS (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Ne, v žádném případě 
 

(9 / 10) 90% 

Nevím 
 

(1 / 10) 10% 

Pracovníci ostatních firem 

Ne, v žádném případě 
 

(42 / 65) 64% 

Ano, s většími problémy 
 

(20 / 65) 30% 

Ano, bez větších problémů 
 

(2 / 65) 3% 

3.7.6.3 Školení pracovníků 

V tomto bodě se zkoumá, zda Vaši zaměstnanci byli vyškoleni pro práci s Vaším 

informačním systémem. Z výzkumů vyplývá, že jen u malé části pracovníků nebylo 

školení přínosem, je proto užitečné školení pořádat. Vede to vždy ke zvýšení 

produktivity práce a menším nárokům na podporu pracovníků. (34) 

Tabulka 25: Absolvování školení (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Ano, absolvoval/a 
 

(6 / 10) 60% 

Ne, neabsolvoval/a, ale bylo mi nabídnuto 
 

(3 / 10) 30% 

Ne, neabsolovoval/a a nebylo mi nabídnuto 
 

(1 / 10) 10% 

Pracovníci ostatních firem 

Ano, absolvoval/a 
 

(32 / 65) 49% 

Ne, neabsolovoval/a a nebylo mi nabídnuto 
 

(24 / 65) 36% 

Ne, neabsolvoval/a, ale bylo mi nabídnuto 
 

(9 / 65) 13% 

3.7.6.4 Shrnutí a doporučení 

 Vaši pracovníci vnímají nezbytnost Vašeho informačním systémem pro jejich 

práci stejně jako pracovníci ostatní firem. 

 60 procent Vašich pracovníků z průzkumu si myslí, že by jim informační 

systém mohl více pomáhat v jejich práci. To je méně než u pracovníků 

srovnávaných firem. Zdá se, že Váš informační systém je efektivnější než u 

jiných firem. 
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 60 procent Vašich pracovníků z průzkumu absolvovalo školení na informační 

systém.  To je více, než u pracovníků srovnávaných firem. Může to indikovat 

vyšší efektivnost Vašeho informačního systému. 

 100 procent Vašich pracovníků, kteří absolvovali školení, uvádí, že pro ně 

mělo přínos. U pracovníků ostatních firem je to 89 procent. 

 100 procent Vašich pracovníků má zájem o školení na informační systém. To 

je více než u pracovníků srovnávaných firem. (34) 

3.7.7 Bezpečnost informačních systému 

Tato kapitola zjišťuje, zda pracovníci chápou bezpečnost informačního systému. 

(34) 

3.7.7.1 Pravidla pro bezpečnost informačního systému 

Zde se zkoumá, zda jsou ve vaší firmě stanovena jasná bezpečnostní pravidla a zda 

je pracovníci dodržují a manažeři toto důsledně vyžadují. (34) 

Tabulka 26: Pravidla bezpečnosti (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Ano, existují, ale nejsou příliš kontrolována nebo vyžadována 
 

(6 / 10) 60% 

Vím, že existují, ale já o nich nic bližšího nevím 
 

(2 / 10) 20% 

Nemáme žádná pravidla, nebo o nich nevím 
 

(2 / 10) 20% 

Ostatní firmy 

Nemáme žádná pravidla, nebo o nich nevím 
 

(6 / 17) 35% 

Ano, existují, ale nejsou příliš kontrolována nebo vyžadována 
 

(5 / 17) 29% 

Vím, že existují, ale já o nich nic bližšího nevím 
 

(4 / 17) 23% 

3.7.7.2 Zálohování dat 

Zkoumá se, zda mají Vaši pracovníci na svých počítačích uložena data a jak jsou 

chráněna proti případnému poškození nebo zničení. (34) 

Tabulka 27: Záloha dat (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Pracovník útvaru informačních systémů nebo podpory informačních 

systémů  
(5 / 10) 50% 
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Zálohování mého počítače probíhá automaticky 
 

(3 / 10) 30% 

Já sám 
 

(2 / 10) 20% 

Pracovníci ostatních firem 

Zálohování mého počítače probíhá automaticky 
 

(15 / 44) 34% 

Já sám 
 

(12 / 44) 27% 

Pracovník útvaru informačních systémů nebo podpory informačních 

systémů  
(7 / 44) 15% 

3.7.7.3 Dopad poškození dat 

Zjišťuje se, jaký má dopad zničení dat uložených na počítačích Vašich pracovníků. 

Jaká je četnost záloh a kolik času si vyžádá doplnění ztracených dat. (34) 

Tabulka 28: Dopad poškození dat (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Žádné, všechna má data jsou mimo můj počítač 
 

(5 / 10) 50% 

Méně než 4 hodiny 
 

(3 / 10) 30% 

Méně než 1 den 
 

(2 / 10) 20% 

Pracovníci ostatních firem 

Žádné, všechna má data jsou mimo můj počítač 
 

(12 / 44) 27% 

1-2 dny 
 

(8 / 44) 18% 

Méně než 1 den 
 

(5 / 44) 11% 

3.7.7.4 Shrnutí a doporučení 

 Vaše firma buď nemá bezpečnostní politiku, nebo její pravidla nejsou striktně 

vymáhána a dodržována. Zvyšuje to riziko zneužití dat. 

 Úroveň bezpečnostní politiky Vaší firmy a jejího dodržování je vyšší než u 

srovnatelných firem. 

 Do Vaší počítačové sítě si pracovníci mohou připojovat vlastní soukromá 

zařízení. Možné bezpečnostní riziko. Srovnání: Připojování soukromých 

zařízení do firemní počítačové sítě: riziko v této oblasti je u Vaší firmy nižší 

než u srovnatelných firem. 
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 Připojování soukromých zařízení do firemní počítačové sítě jinými osobami 

než zaměstnanci: riziko v této oblasti je u Vaší firmy nižší než u srovnatelných 

firem. 

 Zálohování dat uložených na počítačích Vašich pracovníků: riziko v této 

oblasti je u Vaší firmy vyšší než u srovnatelných firem. 

 Množství ztracené práce při havárii počítačů Vašich pracovníků je 

nejčastěji: Žádné, všechna má data jsou mimo můj počítač. Ztráta dat: 

riziko v této oblasti je u Vaší firmy stejné jako u srovnatelných firem. 

 60 procent Vašich pracovníků má kritické neznalosti v oblasti bezpečnosti 

dat na jejich počítačích. Neuvědomují si, že ochrana přihlašovacím jménem a 

heslem do počítače nechrání data na něm, pokud je disk vymontován z 

počítače. Doporučujeme lepší zabezpečení, hrozí ztráta firemních dat 

především u notebooků. 

 Dopad rizika zneužití dat způsobenou ztrátou počítače ve Vaší firmě je 

nejčastěji: Žádný, nemám na svém počítači žádná firemní data, všechno je 

mimo můj počítač. Zneužití dat: riziko v této oblasti je u Vaší firmy stejné 

jako u srovnatelných firem. 

 Riziko prozrazení přístupových hesel pracovníků: riziko v této oblasti je u 

Vaší firmy stejné jako u srovnatelných firem. Úroveň ochrany hesel je dobrá. 

 30 procent Vašich pracovníků chybně reaguje na možné ohrožení 

bezpečnosti jejich počítače z internetu. Doporučujeme proškolení pracovníků. 

Riziko špatné reakce na možné bezpečnostní ohrožení jejich počítače z 

internetu: riziko v této oblasti je u Vaší firmy stejné jako u srovnatelných 

firem. 

 80 procent Vašich pracovníků má přístup na celý internet (bez omezení 

stránek). Pokud tito pracovníci nepotřebují internet pro svou práci, může jít o 

zbytečné zvýšení bezpečnostního rizika a možné snížení produktivity práce. 

Možné ohrožení Vašich počítačů ze sítě internet: riziko v této oblasti je u Vaší 

firmy stejné jako u srovnatelných firem. 

 Možnost připojovat přenosná paměťová média Vašimi zaměstnanci k jejich 

počítači a tedy i (možné) riziko zneužití dat organizace: riziko v této oblasti je 

u Vaší firmy stejné jako u srovnatelných firem. 
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 Možnost instalovat programy přímo Vašimi zaměstnanci na jejich počítače a 

tedy i (možné) riziko trestně právní odpovědnosti za nelegální software a 

(možné) ohrožení bezpečnosti informačního systému: riziko v této oblasti je u 

Vaší firmy stejné jako u srovnatelných firem. (34) 

3.7.8 Chápání informačních systémů jako služby 

Tato kapitola zjišťuje, zda vaši pracovníci chápou informační systém jako službu, 

podpůrný proces své práce, nebo jako integrální součást svých procesů. Toto chápání je 

důležité pro úvahy o možném outsourcingu IS, jeho části či podpory pracovníků. (34) 

3.7.8.1 Vnímání informačního systému jako externí služby 

Otázka zkoumá, zda Vaši pracovníci chápou IS jako službu, kterou by bylo možno 

zajišťovat i externí formou, tedy neprovozovat systém ve Vaší firmě, ale pronajímat si 

jej od nějakého dodavatele. (34) 

Tabulka 29: Vnímaní IS jako externí služby (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Nevím 
 

(7 / 10) 70% 

Určitě ano 
 

(3 / 10) 30% 

Pracovníci ostatních firem 

Nevím 
 

(17 / 65) 26% 

Spíše ne 
 

(17 / 65) 26% 

Určitě ne 
 

(16 / 65) 24% 

Odpovědi Vašich respondentů jsou odlišné od odpovědí srovnávaných firem. 

3.7.8.2 Zkušenosti s outsourcingem 

Zde se zjišťují zkušenosti Vašich pracovníků s outsourcingem. (34) 

Tabulka 30: Zkušenosti pracovníků s outsourcingem (Zdroj: 34) 

Vaši pracovníci 
   

Žádné zkušenosti nemám 
 

(10 / 10) 100% 

Pracovníci ostatních firem 

Žádné zkušenosti nemám 
 

(42 / 65) 64% 
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Spíše pozitivní 
 

(16 / 65) 24% 

Pozitivní až velmi dobré 
 

(5 / 65) 7% 

3.7.8.3 Shrnutí a doporučení 

 Pracovníci Vaši firmy vnímají informační systém jako službu více než 

pracovníci ostatních firem. Dovedli by si představit možnost outsourcingu 

informačního systému (zajištění jinou organizací). 

 91 procent pracovníků všech firem, kteří mají zkušenosti s outsourcingem 

nebo externím zajištěním nějaké služby, s ním má pozitivní zkušenosti. (34) 

3.8 Posouzení analýz současného stavu IS 

V analytické části jsem zkoumal stávající informační systém. Nejprve jsem popsal 

informační technologie ze dvou oblastí – hardware, software. Následně jsem se zaměřil 

na popis IS podniku, kde jsem přiblížil jeho hlavní funkce a požadavky na konfiguraci 

hardwaru. V poslední části analýzy IS jsem jej analyzoval podle dvou metod HOS8 a 

ZEFIS. Obě tyto metody vycházely z vyplněných dotazníku zaměstnanci podniku a byla 

provedena pomocí systému ZEFIS – hodnocení informačních systémů on-line. 

Pomocí metody HOS 8 jsem zjistil, že zkoumaný systém vykazuje dvě úrovně a to 

úroveň – spíše dobrá úroveň a dobrá úroveň. Informační systém lze tedy považovat za 

vyvážený. Souhrnný stav je na úrovní 3 – spíše dobrá úroveň, ovšem doporučený stav je 

o úroveň výš a na to hodnotě 4 – dobrá úroveň. Systém je tedy horší, než je jeho 

očekávaná úroveň až v 6 oblastech. Rovněž jsem zjistil, že informační systém je 

nezbytnou součásti podniku, bez kterého by podnik nemohl fungovat, a zaměstnanci by 

jednoduše nemohli vykonávat práci bez informačního systému. Z toho jasně vyplývá, že 

IS je životně důležitý pro správný chod firmy a firma by se měla snažit zajistit jeho 

bezproblémovou funkčnost.   

Druhou metodu pro analýzu současného IS jsem použil ZEFIS, která zkoumá 

efektivnost IS. Výsledky této metody jsem porovnával se stejně velkými podniky ze 

stejné oblasti podnikání. Jako silné stránky byly uživateli vybrány programové vybavení 

a podpora – shodně po 25%, lze tedy usoudit, že uživatelé jsou spokojení s funkcemi 

programu, ovšem pak v dalších otázkách až 60% zaměstnanců zaznačilo, že IS by jim 

měl více pomáhat v jejich práci. Informační systém nejspíše nepokrývá veškerou práci, 

kterou uživatelé pro svou práci potřebují. Jako slabé stránky IS uživatelé zvolili rychlost 
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odezvy/zpracování a to až v 38%, uživatelská přívětivost rovněž 38% a technika 23%. 

Hardwarové vybavení v podniku nepatří k nejmodernějším, a jak už sem zmínil 

v popisu hardwaru podniku, stáři HW se pohybuje nad průměrem vyšším než je 5 let. 

Další příčinou odezvy by mohla být v zatížení serverů a přenos dat přes počítačovou síť. 

Z hlediska uživatelské přívětivosti vidím zejména problém v tom, že IS je poměrně 

nový a uživatelé nejsou ještě zvyklí, což lze vyřešit školením zaměstnanců. Metody 

HOS 8 a ZEFIS jsou blíže popsány v jednotlivých analýzách se shrnutím a 

doporučením. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

V této části diplomové práce budu vycházet z dřívější analýzy, zejména z výsledků 

metod HOS a ZEFIS, doplněné o mé zkušenosti z firmy. Cílem této části bude vybrat 

vhodné řešení pro budoucí rozvoj současného informačního systému a následně 

navrhnout zlepšení v určitých oblastech jako je např. hardware, peopleware, bezpečnost 

dat. Na konci kapitoly uvedu ekonomické zhodnocení s celkovými náklady a přínosy. 

4.1 Informační strategie 

Informační strategie by měla zahrnovat vizi, cíle a hlavní vlastnosti budoucího 

stavu IS/IT. Rozvoj této strategie je důležitý z pohledu fungování informačního 

systému. Informační strategie spadá pod podnikovou strategii a musí být jasně 

definována před investici do softwaru, hardwaru nebo školení.  

Tato strategie je v podniku vytvářená řídícími pracovníky, kteří ji tvoří na základě 

celkové podnikové strategie a rovněž na základě finančních možností podniku. Po 

řídicích pracovnících je podnikem vyžadováno, aby tuto strategii bezpodmínečné dobře 

znali na rozdíl od výkonných pracovníků, u kterých tato znalost není vyžadována a 

většina z nich není ani rámcově informována o cílech, změnách či inovacích, která jsou 

plánována.  

Cíle informační strategie: 

 Neustále zlepšování podnikového informačního systému 

 IS musí poskytovat všechny funkce, nezbytné pro práci uživatelů 

 Poskytování informací přispívající k prosperitě firmy 

 Definování bezpečnostní politiky a její pravidelná aktualizace 

 Podpora IS/ICT vedením firmy 

 Návratnost vynaložených prostředků 

 Udržování stavu hardwaru na požadované úrovni, tzn., aby HW vybavení 

umožňovalo plynulou práci s programovým vybavením 

 Zajištění školení s IS  

 Uživatelská podpora v Moravskoslezském kraji 

 Kompatibilita programového vybavení, např. import/export dat 

 Pravidelná analýza aplikaci spadající do portfolia firmy 
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4.2 Možnosti řešení stávající situace 

4.2.1 Nákup hotového IS 

Tento způsob probíhá pomocí nákupu krabicového řešení IS. Firma si stanoví 

požadavky, které by měl splňovat budoucí informační systém. Následně vybírá 

z určitého množství vhodných kandidátů na budoucí IS. Vybráno je nejvhodnější řešení 

splňující nejvíc požadavků a očekávání firmy. Nákup hotového IS nám šetří čas a cenu, 

ovšem takovéto řešení není zcela přizpůsobené procesům ve firmě, proto musíme 

systém vybírat co nejpečlivěji. Hotový systém má mnoho variant, mezi nejčastější typy 

lze zařadit: 

 ERP systém 

 SCM 

 CRM 

 Kancelářský balík 

 Ekonomický software 

V současné době firma využívá několik hotových řešení jako např. IS 

DOMOVNÍK, účetní software a kancelářský balík MS Office. Jelikož IS DOMOVNÍK 

byl do firmy implementován na konci roku 2012, nákup nového IS je zcela nevhodný 

jak z praktického, tak finančního hlediska. Vybírat budu účetní software, který bude 

krabicové řešení, ale osobně to zařazují jako kombinaci nákupu hotového řešení a 

rozšíření stávajícího informačního systému. 

4.2.2 Nákup potřebných části a rozšíření stávajícího IS 

V situaci kdy firma vlastní informační systém, který funguje a není zastaralý, 

nemusíme uvažovat nad jeho celkovým nahrazením, ale můžeme jej rozšířit o určité 

moduly, které informační systém vybaví o další funkce. V současně době spousta firem 

vyvíjející IS nabízí širokou škálu modulů pro rozšíření. Tento způsob může firmě ušetřit 

spoustu finančních prostředků, kdy stačí zakoupit a doplnit určitý modul aniž bychom 

museli pořizovat nový drahý informační systém, se kterým jsou spjaty další náklady 

jako např. za implementaci IS nebo školení zaměstnanců.  

Po předchozích analýzách a konzultaci ve firmě jsem dospěl k názoru, že tato 

varianta je nejvíc vhodná. Zaměřovat se budu na doplnění kompatibilního účetnictví se 
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stávajícím IS. Toto řešení by mělo vést ke zvýšení efektivnosti práce, jelikož současně 

používaný účetní software není příliš kompatibilní se stávajícím IS a zaměstnancům, 

kteří pracují jako účetní, tento chybějící modul značně znesnadňuje práci, kdy musí 

složitě exportovat data do účetního softwaru.  

4.2.3 Vývoj nového IS na zakázku 

Tato možnost v sobě skrývá kompletní vývoj IS na zakázku. Tento způsob zavádění 

informačního systému je velmi náročný na časovou implementaci a z hlediska nákladů 

se jedná o nejdražší variantu. Takovýto informační systém je nejčastěji vyvíjen buďto 

pracovníky firmy nebo firmou zabývající se tvorbou IS na zakázku. Tvorba vlastního IS 

na zakázku má výhodu v tom, že IS bude plně odpovídat požadavkům a procesům 

podniku. Pro toto řešení sáhnou zejména firmy, které mají unikátní procesy a know-how 

a nechtějí se přizpůsobovat standardním informačním systémům dostupných na trhu. 

Zavádění takového IS většinou probíhá v malých firmách, které mají relativně 

izolované části informačního systému. 

Z hlediska naší firmy je toto řešení zcela nevhodné, jednak ve firmě není nikdo, 

kdo by byl schopen tento informační systém naprogramovat a rovněž firma nemá 

dostatek finančních prostředků, aby si tento vývoj nechala zaplatit u specializované 

firmy. Firma taky nemá nějak výrazně složité procesy, kvůli kterým by musela tento 

složitý proces vývoje IS na zakázku zavádět.  

4.2.4 ASP (Aplication Service Providing) 

Jedná se o dodavatelský model, kdy služby IS jsou provozovány zákazníkům na 

dálku prostřednictvím Internetu. Tento model je poměrně finančně dostupný, jelikož 

provozovatel (dodavatel) nabízí své služby více zákazníkům, mezi které rozloží 

náklady. Poskytovatel se stará o provoz informačního systému, vykonává veškeré 

činnosti související s pořízením systému a nese veškeré náklady s tím související. 

Provozovatel tedy nabízí možnost využívání IS, které sám provozuje a vlastní. Takovéto 

systémy nejsou moc přizpůsobeny firmám, je zde velká závislost na provozovateli, 

ovšem z časového hlediska implementace se nejedná o náročný proces.  

Pro naši firmu je tato možnost v současné době nevhodná. V současnosti jsem 

nenašel žádný informační systém využívající tuto metodu, který by alespoň částečně 

konkuroval ve funkčnosti se současným IS Domovník. Nalezené ASP systémy byly 
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spíše velmi jednoduché, pro jednoduchou správu nemovitostí. Do budoucna, ale tento 

model rozhodně nelze vyloučit, pokud by se v budoucnu našel kvalitně zpracované 

řešení využívající ASP, rozhodně bych to doporučil firmě na zváženou při budoucím 

výběru IS.  

4.3 Výběr účetního softwaru 

V současné době firma využívá účetní software WinDuo od české společnosti 

ČAPEK – WinDuo, s.r.o., který byl shledán jako nedostačující zejména kvůli jeho 

nepříliš dobré kompatibilitě se současným IS DOMOVNÍK. Zaměstnanci využívající 

současně IS a účetní software si stěžují na neefektivnost práce. Vyplynulo to i z analýzy 

ZEFIS, kdy 60% dotázaných si myslí, že by jim informační systém měl více pomáhat 

v jejich práci, po konzultaci ve firmě jsem zjistil, že se jedná o zaměstnance využívající 

současně účetní software a informační systém. 

V této části se budu tedy věnovat výběru nového účetního softwaru, který bude 

kompatibilní s IS a zároveň bude mít všechny nezbytné funkce pro zpracovávání 

účetnictví. 

4.3.1 Požadavky na účetní software 

Výběr nového účetního softwaru je podmíněn splnění daných kritérií, kdy prvním 

kritériem je přítomnost těchto modulů: 

 Podvojné účetnictví 

 Daňová evidence 

 Fakturace 

 Evidence objednávek 

 Evidence zakázek 

 Mzdy 

 Kniha jízd 

 Sklad zboží a materiálu  

 Evidence majetku 

 Závěrkový tisk – rozvaha, výsledovka, cash flow 

Mezi další kritéria jsem po konzultaci zařadil technickou podporu, kde by mělo být 

součásti školení personálu pro daný software, dostupnost servisu a cenu. Jako další 
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kritérium jsem vybral hardwarové požadavky daného softwaru. Následně zda firma 

nabízející daný softwaru působí v regionu, konkrétně v Moravskoslezském kraji, 

z důvodu rychlého zásahu v případě jakýchkoliv komplikaci s daným softwarem. Velmi 

důležité kritérium je kompatibilita s IS DOMOVNÍK alespoň pomocí exportu/importu 

dat. Toto kritérium má absolutní váhu a při nesplnění toho kritéria nelze daný účetní 

software vybrat jako vhodné řešení. Posledním kritériem je cena za celkový software. 

Účetní software bude instalován pouze na PC sestavy zaměstnanců, kteří zajišťují 

účetnictví, jedná se celkem o 6 stanic.  

4.3.2 Popis jednotlivých softwaru 

4.3.2.1 POHODA SQL Komplet 

Varianta POHODA SQL Komplet je kompletní varianta určená firmám, které chtějí 

zpracovávat daňovou evidenci a účetnictví v jediném programu. 

Tato verze zahrnuje tyto možnosti a funkce: účetnictví, daňovou evidence, finance, 

daně, objednávky, fakturace, adresář, sklady, majetek, knihu jízd, mzdy, poštovní 

sestavy, tiskové sestavy čili všechny moduly, které jsou vyžadovány. 

Firemní školení stojí 1780,- Kč/hod. Firma sídli v regiónu, výjezd k zákazníkovi 

stojí 580,- Kč, jako dopravné je účtováno 10,- kč/km, výsledná cena záleží podle 

provedeného zákroku a časové délky (780,- nebo 1180,-Kč/hod). Účetní software 

POHODA lze označit za hardwarově velmi náročný, při pořízení tohoto softwaru je 

nutnost vylepšení současných PC stanic. Jedná se o kompatibilní účetní software se 

současným informačním systémem. 

Cena za licenci softwaru se pohybuje za pět počítačů 19 960,- Kč a každá další 

síťová verze 3 990,- Kč. Celkem je potřeba pořídit 6 licencí. Cena za 6 licencí je celkem 

23 950,- Kč.  

4.3.2.2 Money S3 Premium 

Jedná se o jeden z nejrozšířenějších účetních softwaru v České republice. Tato 

verze obsahuje všechny potřebné moduly: podvojné účetnictví, daňová evidence, 

fakturace, sklady, objednávky, zakázky, mzdy, kniha jízd, majetek.  

Technická podpora je bezplatná, ceny ohledně servisu jsem na webových stránkách 

výrobce nenašel. Rovněž se mi nepodařilo najít, zda existují firemní školení, našel jsem 

jen pouze školení v Brně, cena za 1 osobu je 1 990,- Kč, celkem tedy pro 6 zaměstnanců 
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vyjde školení na 11 940,- Kč/6-8hod. Z hlediska hardwaru se jedná o poměrně náročný 

systém a při zvolení tohoto řešení je potřeba nakoupit nové dostatečně vybavené PC 

stanice. Firma nemá sídlo v regionu, je zde pouze zastoupena certifikovanými 

specialisty. 

Cena softwaru se pohybuje na částce 16 780,- Kč a jedná se o nejlevnější řešení. 

4.3.2.3 EKONOM 

Účetní systém EKONOM je modulární a jeho obsahem je daňová evidence, 

fakturace, mzdy, skladové hospodářství, kniha jízd, podvojné účetnictví, sklady atd. 

Výhodou tohoto systému je přizpůsobení se zákazníkovým požadavkům pomocí 

přidávání jednotlivých modulů a díky tomu obsahuje všechny potřebné moduly. 

Školení stojí 600,- Kč/hod. Zákaznická podpora a aktualizace jsou v prvním 

kalendářním roce zdarma, v dalších letech je cena aktualizace 25% z ceny licence. 

Firma působí v regionu (Ostrava) ovšem náklady za výjezd, počet km se mi nepodařilo 

zjistit. Hardwarové požadavky jsou velmi nízké a z hlediska nároku se pohybují se 

současným HW vybavením podniku. Účetní software je kompatibilní s IS. 

Cena za účetní software EKONOM s veškerými potřebnými moduly stojí 17 400,- 

Kč 

4.3.2.4 SYSEL CS 

Program SYSEL CS obsahuje velké množství modulů, mezi které lze zařadit: 

fakturace, sklad zboží a materiálu, objednávky, kniha jízd, tiskové sestavy, daně, 

podvojné účetnictví, evidence majetku, mzdy a spoustu dalších modulů – obsahuje 

veškeré požadované moduly. 

Školení stojí 750,- Kč/hod. a příplatek za dopravu je účtováno 11,-Kč/km. 

Telefonické poradenství k SW stojí 2 500,- Kč/rok. Náklady na konzultaci jsou 800,-

Kč/hod. Firma má sídlo v Ostravě. Hardwarové požadavky jsou stejné jako pro IS 

DOMOVNÍK, tento účetní systém je vytvořen stejnou firmou a z tohoto hlediska se 

jedná o nejlepší kompatibilní řešení. 

Cena účetního software SYSEL je 24 990,- Kč a jedná se o nejdražší řešení. 
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4.3.3 Kritéria výběru 

Tabulka 31: bodové ohodnocení kritérií (Zdroj: Vlastní) 

Kritérium Maximální počet bodů 

Moduly 15 

Technická podpora 10 

Hardwarové požadavky 20 

Kompatibilita 30 

Působnost v regionu 10 

Cena 15 

Celkem 100 

4.3.4 Popis jednotlivých kritérií 

Moduly 

Pokud software zahrnuje veškeré potřebné moduly, uděluje se mu plný počet bodů, tedy 

15. Za každý chybějící modul se odečítají 3 body, pokud tedy účetní software postrádá 

1 modul, je mu uděleno bodové hodnocení 12. Jestliže daný software postrádá 5 a více 

modulů je mu udělena známka 0 a je automaticky vyřazen z výběru IS jako nevhodný. 

Technická podpora 

Bodové hodnocení u technické podpory je ovlivněno dle referencí současným 

zákazníků a rovněž dle údajů, které se mi podařily zjistit, jako jsou ceny za školení, 

technickou podporu, konzultace atd. Finální bodové hodnocení je dle mého uvážení dle 

zhodnocení výše popsaných činitelů. Maximální počet bodů může být uděleno 10.  

Hardwarové požadavky 

Software, který má nejmenší hardwarové požadavky získává plný počet bodů - 20, 

ovšem podmínka je, že tyto HW požadavky musí být nižší nebo stejné jako je HW 

vybavení podniku. Pokud je software velmi náročný, bude mu udělen poloviční počet 

bodů – 10. 

Kompatibilita 

Plný počet bodů – 30, se uděluje softwaru, který je přímo propojen s informačním 

systémem domovník. Jestliže jsou programy kompatibilní pomocí exportu a importu dat 

např. XML, uděluje se polovina z maximálního počtu bodu – tedy 15. Pokud systém 

není kompatibilní, získává bodové ohodnocení 0 a je automaticky vyřazen z výběru 

účetního softwaru. 
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Působnost v regionu 

Má-li výrobce softwaru pobočku v Moravskoslezském kraji, uděluje se mu plný počet 

bodů – 10. Pokud je v daném regionů pouze zastoupen, získává polovinu maximálního 

počtu bodu – 5. Není-li výrobce zastoupen v daném kraji, získává bodové ohodnocení 0.  

Cena 

Jednotlivý výrobci se seřadí od nejlevnějšího po nejdražší software. Výrobce, který má 

nejlevnější software, získává plný počet bodů - 15. Každý další získává o 3 body méně, 

tedy druhý v pořadí bude mít 12bodů, třetí v pořadí 9 bodů a poslední 6 bodů. 

4.3.5 Hodnocení softwaru 

Tabulka 32: Bodové ohodnocení účetních softwaru (Zdroj: Vlastní) 

 Moduly Technická 

podpora 

HW 

požadavky 

Kompatibilita Působnost 

v regionu 

Cena Celkem 

POHODA 

SQL 

Komplet 

15 7 10 15 10 9 66 

Money S3 15 8 10 15 5 15 68 

EKONOM 15 8 20 15 10 12 80 

SYSEL 

CS 

15 6 20 30 10 6 87 

 

Jako nejvhodnější účetní software byl dle stanovených kritérií zvolen SYSEL, který 

vyvíjí firma CSH spol, s.r.o s hlavní centrálou v Praze a pobočkou v Ostravě. Jedná se o 

stejnou společnost, od které má naše analyzována firma informační systém 

DOMOVNÍK. Největším kladem tohoto softwaru je bezkonkurenční kompatibilita mezi 

účetním softwarem SYSEL a IS DOMOVNÍK, což by mělo přispět ke zvýšení 

efektivity práce. Tento software je sice nejdražší, ale nízké HW požadavky, 

kompatibilita s IS a působnost společnosti v regionu z něj dělají jednoznačnou primární 

volbu pro výběr účetního softwaru.  

Druhou volbou na účetní software byl zvolen EKONOM – účetní a evidenční 

systém, který ovšem nezaručuje přímé spojení s IS DOMOVNÍK a data by se musela 

exportovat do formátu jako XML, XLS. Stejný problém mají i další účetní systému 

Money S3 a POHODA. 
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4.3.6 Ekonomické zhodnocení pořízení SW 

Tabulka 33: Pořizovací náklady (Zdroj: Vlastní) 

SYSEL CS Cena 

Pořizovací cena 24 990,- 

Instalace SW Zdarma 

Cena za pořízení 24 990,- 

Náklady na pořízení účetního softwaru SYSEL CS a jeho instalace vyjde podnik na 

24 990,- Kč.  

Z hlediska nákladů na služby spojené s užíváním softwaru se ceny pohybují 

následovně: 

Tabulka 34: Náklady za služby (Zdroj: Vlastní) 

Název  Cena Jednotka 

Telefonická podpora 2500,- Kč/rok 

Školení 750,- Kč/hod. pro skupinu 

Náklady na konzultaci 800,- Kč/hod. 

Programování na zakázku 900,- Kč/hod. 

Doprava 11,- km 

Aktualizace  2 140,- Ročně  

(1. rok zdarma) 

 

Z těchto nákladů můžeme jednoznačně určit telefonickou podporu, která bude stát 

podnik 2 500,- Kč ročně. Následně podnik počítá, že školení se účastní všech 6 

zaměstnanců pracující s účetním softwarem, kdy školení bude probíhat 2x po dobu 4 

hodin. Cena za 1 hodinu pro jednu skupinu – 6 osob, je 750,- Kč. Celková cena za 

školení bude 6 000,- Kč. 

Náklady na konzultaci, programování na zakázku a dopravu nelze jednoznačně 

určit. Tyto náklady se budou odvíjet od poskytnutých služeb. Podnik počítá 

s předpokládanými náklady za konzultaci ve výši 20 hodin ročně, tedy 16000,- Kč. 

Následně programování na zakázku pomocí drobných úprav byl počet hodin stanoven 

na 20 hodin, tedy 18 000,- Kč. S dopravou je počítáno 2x v průběhu roku, počet km je 

30 v jednom směru, tudíž náklady na dopravu činí 1320,- Kč. Aktualizace software stojí 

2 140,- na rok, ovšem v 1. roce používání je zdarma. Tyto náklady se mohou v průběhu 

roku změnit, jedná se pouze o předpokládané náklady. 
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Tabulka 35: Celkové předpokládané náklady za služby (Zdroj: Vlastní) 

Název  Cena 

Telefonická podpora 2 500,- 

Školení 6 000,- 

Náklady na konzultaci  16 000,- 

Programování na zakázku 18 000,- 

Doprava 1 320,- 

Aktualizace SW 0,- 

Celkové náklady za služby 43 820,- 

 

Celkové předpokládané náklady za služby pro 1. rok používání byly vyčísleny na 

43 820,- Kč. 

Očekávána minimální životnost účetního softwaru je 5 let, tudíž budu určovat 

předpokládané náklady po celou jeho dobu životnosti. Pro další roky je očekáváno 

snížení nákladů za služby. Telefonická podpora zůstává na stejné výši. Školení již 

nebude probíhat tak často, podnik si vyčíslil celkem 4 hodiny školení pro každý 

následující rok. Náklady na konzultaci a programování na zakázku byly sníženy o 

poloviny, kdy se předpokládá, že již nebude potřeba využívat tyto služby jako v prvním 

roce. Náklady na dopravu zůstávají stejné, předpokládá se doprava do našeho podniku 

2x ročně. Roční aktualizace stojí 2 140,- a bude využívána po celou dobu životnosti 

softwaru. 

Tabulka 36: Očekávané náklady pro další roky (Zdroj: Vlastní) 

Název  Cena 

Telefonická podpora 2 500,- 

Školení 3 000,- 

Náklady na konzultaci  8 000,- 

Programování na zakázku 9 000,- 

Doprava 1 320,- 

Aktualizace SW 2 140,- 

Celkem ročně 25 960,- 

Celkově pro 2. -5. rok 103 840,- 

Předpokládané celkové náklady pro další roky byly vyčísleny na 103 840,- Kč. 
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Tabulka 37: Celkové náklady po dobu životnosti SW (Zdroj: Vlastní) 

Náklady Cena 

Pořizovací náklady 24 990,- 

Celkové náklady za služby pro 1. rok 43 820,- 

Celkové náklady za služby pro 2. -5. Rok 103 840,- 

Celkové náklady 172 650,- 

 

Celkové náklady účetního softwaru po dobu jeho užívání byly vyčísleny na 172 

650,- Kč. 

4.4 Návrh zlepšení jednotlivých oblastí 

V této subkapitole budu využívat poznatky z metod HOS a ZEFIS, které budu 

obohacovat o své zkušenosti z podniku, které jsem získal z praxe ve firmě nebo po 

konzultaci se zaměstnanci. 

4.4.1 Hardware 

Jak už bylo několikrát v této práci řečeno, současný hardware v podniku je 

v průměru starší než 5 let, jednotlivé PC stanice se od sebe hardwarově liší, tudíž nelze 

jednoznačně určit konfiguraci PC stanic. Tento fakt nám byl vyhodnocen metodou HOS 

a já to rovněž můžu se svých vlastních zkušenosti z firmy potvrdit. Zaměstnanci si 

stěžují na příliš pomalé reakce a na rychlost odezvy. Rozhodl jsem se, že pro firmu 

návrhu obměnu v oblasti hardwaru pomocí nákupu nových PC stanic. Z hlediska 

počítačové sítě navrhnu doplnění o jeden nový server kvůli pořízení účetního softwaru, 

který navyšuje hardwarovou náročnost na servery.  Dále doporučím nákup nových 

síťových prvků, které by mohly využit plnou rychlost kabeláže, kdy momentálně síť 

běží na rychlosti 100Mbit/s, ovšem kabely jsou přizpůsobeny pro 1Gbit/s, toto omezení 

je způsobeno starším vybavením síťových prvků.  

4.4.1.1 Návrh PC stanic 

PC stanice budu vybírat u dodavatele hardwaru, se kterým má naše analyzovaná 

firma velmi dobré vztahy a pravidelně tam nakupuje hardware a PC příslušenství, jedná 

se o RON software spol. s.r.o se sídlem v Karviné.   
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Klíčovým prvkem výběru PC stanice je dobrý poměr mezi cenou/výkonem a 

životnost PC by měla být po dobu následujících pěti let. Celkově se bude jednat o 

pořízení 24 PC stanic bez monitoru, pokud možno součásti vybavení by měla být myš a 

klávesnice. Jako vhodnou PC stanici jsem vybral HP Pro 3500 MT s následnou 

konfigurací: 

Tabulka 38: Konfigurace PC stanice (Zdroj: Vlastní) 

CPU: Intel Pentium G2020 2.9 GHz 

Grafika Intel HD graphics 

Harddisk: 500 GB, 7200 ot./min 

Operační paměť: 4 GB 

Mechanika: DVD 

Síť: Gigabit LAN 

Operační systém: Windows 7 předinstalováno, Windows 8 na 

mediích v balení 

Příslušenství: Klávesnice, myš 

Cena: 11 146,- Kč 

Cena 24 PC celkem: 267 504,- Kč 

Výkon výše uvedené stanice je nadprůměrný pro současný software využívaný ve 

firmě. Ve srovnání se současným hardwarovým vybavením je tato konfigurace o 

několik úrovní výše a podniku bude výkonnostně sloužit po dobu následujících 5 let. 

Výměna jakéhokoliv hardwaru by měla probíhat bezproblémově. Na tuto stanici je 1 

roční záruka s možností rozšíření na 3 roky.  

4.4.1.2 Návrh serveru a síťových prvků 

Pro vylepšení počítačové sítě jak z hlediska výkonu, propustnosti a rychlosti 

odezvy navrhuji rozšířit serverovou základnu o jeden nový server a to jednak z hlediska 

pořízení účetního softwaru, který zvýši nároky na servery, a proto je potřeba navýšit 

celkový výkon serveru. Počet serverů se tak zvýší na 10. Dále navrhuji nákup dvou 

nových switchů podporující rychlost kabeláže 1Gbit/s, který by maximálně využil 

potencionál počítačové sítě podniku. Tyto switche budou mezi sebou propojeny pomocí 

optických kabelů.  
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Podnik v současnosti využívá 9 serverů od společnosti Hewlett-Packard zapojených 

do racku
10

, tudíž jsem vybíral mezi servery této značky. Jako vhodné řešení serveru 

jsem zvolil HP ProLiant DL320eG8 osazený 4 jádrovým procesorem s následnou 

konfigurací: 

Tabulka 39: Konfigurace serveru (Zdroj: Vlastní) 

Procesor: Intel Xeon E3-1220v2 3.1GHz, 4 jádro 

Operační paměť 8GB (1x8GB), celkem 4 paměťové sloty 

HDD: 2x1TB, 7200 ot./min 

Mechanika DVD-RW 

Cena: 27 500,- Kč 

 

Pro zrychlení infrastruktury sítě bude potřeba nahradit současné dva switche, které 

mají maximální rychlost 100Mbit/s za nové, rychlejší podporující rychlost kabeláže na 

1Gbit/s. Díky výměně switchů se počítačová síť podniku stane moderní, podporující 

nejnovější trendy s velkou propustností dat. Výběr padl na switch SM3200-24TC-AC, 

který je vhodný pro podnikové sítě s nejvyššími nároky. Tento switchů je osazen 22x 

konektory RJ45 – kroucená dvojlinka s rychlostí 10/100/1000Mbit a následně má 2 

konektory pro zapojení optického kabelu. Cena 1ks je 19 800,-Kč. Celková cena za 2ks 

je tedy 39 600,- Kč. 

Tabulka 40: Celkové náklady za server a síťové prvky (Zdroj: Vlastní) 

Název Cena 

Server HP ProLiant 27 500,- Kč 

2x switch 39 600,- Kč 

Cena celkem 67 100,- Kč 

4.4.2 Peopleware 

Zaměstnanci podniku si od konce minulého roku 2012 musejí zvykat na nový 

informační systém. Pro řadu z nich je to velmi složité a neradi si zvykají na nové věci, 

zvláště když z průzkumu vyplynulo, že až 70% dotázaných má neutrální vztah k PC, 

umí s ním pracovat, ale nemá o ně příliš velký zájem. S  minulým informačním 

systémem pracovali déle než 5 let a byli na něj zvyklí, ovšem ten již byl zastaralý a 

                                                 

10
 Umožňuje přehlednou montáž serveru do sloupců nad sebe v ocelovém rámu 
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nevyhovoval požadavkům a byl tedy nahrazen. Následně 38% dotázaných odpovědělo 

na otázku, co jim nejvíce vadí na současném IS: uživatelská přívětivost a snadnost 

ovládání. Zaměstnanci si ještě pořád zvykají na nový informační systém a nevyužívají 

tak maximálně potencionál současného technického vybavení IS. Z průzkumu dále 

vyplynulo, že 60% zaměstnanců se zúčastnilo školení na nový IS, zbylým 30% bylo 

nabídnuto, ale odmítli a 10% nebylo nabídnuto vůbec. Všichni zaměstnanci, kteří se 

zúčastnili školení, jej považuji za velice přínosné a v práci jim to pomohlo. V minulosti 

se tedy 60% zaměstnanců zúčastnilo školení a 40% nezúčastnilo, ať už měli jakékoliv 

důvodu, ovšem v současné době 100% respondentů uvedlo, že mají zájem zúčastnit se 

školení, pokud by jim bylo v budoucnu nabídnuto. Považuji tedy za nutné pro zvýšení 

efektivnosti informačního systému uspořádat školení pro zaměstnance, kde budou 

zaškolení na úlohy, které máji využívat s informačním systémem.  

Navrhované školení bude probíhat na IS DOMOVNÍK a vedeno bude odbornými 

specialisty od společnosti CSH spol. s.r.o., jež daný software vyvíjí. Cena školení je 

750,- Kč/hod na skupinu – 6 osob. Délka školení je stanovena na dobu čtyř hodin. 

Školení bude nabídnuto všem 24 zaměstnancům, kteří využívají informační systém a je 

očekávaná 100% účast.  

Tabulka 41: Předpokládané náklady za školení (Zdroj: Vlastní) 

Školení 750,- Kč/hod za skupinu 

Počet hodin 4 hod 

Počet skupin 4 skupiny, každá po 6 osobách 

Celková cena školení 12 000,- Kč 

4.4.3    Bezpečnost dat 

Správné zajištění bezpečnosti informací je v současnosti velice žhavé téma, jelikož 

každý den dochází k nebezpečným útokům. Podnik využívá k zajištění bezpečnosti 

nejběžnější zabezpečovací prvky jako antivirus, firewall a anti-spyware. Pro fyzickou 

bezpečnost využívá kvalitní dveře s mřížemi, veškerá okna jsou zabezpečena mřížemi a 

při jakémkoliv nepovoleném průniku do budovy je spuštěn alarm, který je napojen na 

policejní stanici. Servery využívají záložní zdroje energie – UPS, díky kterým jsou 

v provozu v případě výpadku proudu. Místnost, ve které se nachází servery, je chráněna 

speciálními protipožárními dveřmi a do místnosti se lze dostat pouze přes tyto dveře, 
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v místnosti se nenacházejí žádná okna. I přes využívání těchto nejzákladnějších 

bezpečnostních prvků, největší riziko představují vždy samotní uživatelé, kteří nemají 

žádné nebo minimální znalosti ohledně nebezpečí hrozící na sítí a vytvářejí tak prostor 

pro ohrožení podnikových dat. Takovýto uživatelé si rovněž neuvědomují, že ztráta, 

zničení nebo odcizení dat může mít pro podnik fatální následky.  

V současné době existují v podniku bezpečnostní pravidla, jsou pravidelně 

aktualizována, ale nejsou příliš kontrolována nebo vyžadována. Tyto pravidla jsou spíše 

známa u řídicích pracovníků, ovšem zaměstnanci působící jako výkonní pracovníci sice 

ví o jejich existenci, ale neví nic bližšího nebo někteří dokonce netuší, že takováto 

pravidla vůbec existují. Neznalost bezpečnostní problematiky vyplynula taky 

z průzkumu pomocí metody ZEFIS. 60% všech dotázaných uvedlo na otázku: Jaký 

následek pro firmu bude mít ztráta Vašeho počítače v zaměstnání, nebo odcizení vašeho 

pracovního notebooku odpověděli, že následek nebude žádný, jelikož data na počítači 

jsou chráněna přihlašovacími údaji a heslem. Většina zaměstnanců má tedy kritické 

znalosti ohledně bezpečnosti dat na jejich PC a zcela si neuvědomují, že ochrana 

pomocí přihlašovacího jména a hesla vůbec nechrání data na PC, pokud je harddisk 

vymontován. Z hlediska úrovně hesel je situace dobrá, 90% všech dotázaných si svá 

hesla pamatuje, zbylých 10% je má uložena ve speciální aplikaci. Následně až 30% 

dotázaných uvedlo, že by povolilo přístup neznámému programu na jejich počítač. Toto 

ohrožení je velmi kritické, jelikož by se mohlo jednat o špionážní program či útočící vir, 

který by mohl ohrozit nejen napadaný počítač, ale rovněž by se mohl šířit celou 

podnikovou sítí a značně tak ohrozit fungování firmy.  

Rozhodně tedy doporučují, aby bezpečnostní pravidla byla předána všem 

zaměstnancům, kterých se bezpečnost týká, ať už tištěnou formou nebo odeslány na 

firemní e-maily zaměstnanců, kde by si je každý mohl přečíst. Následně bych uspořádal 

firemní poradu v zasedací místnosti, kde by byly bezpečnostní pravidla a bezpečnost IS 

dále probrány. Uspořádání takovéto porady považují za zcela nevyhnutelné v souvislosti 

ze stávající situaci ve firmě. Porada nebo školení by byla vedena zkušeným 

pracovníkem managementu IS, který má dostatečné praktické i teoretické znalosti této 

problematiky. Podnik by tak nemusel vynaložit náklady na školení jednotlivých 

pracovníku odborníky z jiné firmy a využil by tím své vlastní zdroje, čili mzdu 

pracovníka managementu IS.  
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4.5 Celkové ekonomické zhodnocení  

4.5.1 Vyčíslení celkových nákladů 

Celkové náklady za mnou navržené změny jsou 519 254,- Kč. Tyto náklady se 

skládají s pořízení nového účetního softwaru včetně nákladů za služby po dobu 

následujících pěti let zahrnující telefonickou podporu, školení, náklady na konzultaci, 

programování na zakázku, dopravu a aktualizace softwaru. Z důvodu zastaralého 

hardwarového vybavení jsem navrhl celkovou obměnu všech PC stanic v podniku 

v celkové hodnotě 267 504 Kč. Dalšími náklady v oblasti hardware je pořízení nového 

serveru a switchů z důvodu plynulejšího chodu počítačové sítě. Dalším nezbytným 

nákladem je školení pro IS DOMOVNÍK a cena toho školení je 12 000,- Kč. Posledním 

nákladem je zajištění školení, nebo spíše uspořádání porady na bezpečnostní politiku. 

Tato porada bude zajištěna v rámci podniku zkušeným zaměstnancem managementu IS 

a jako náklad pro firmu lze považovat mzdu tohoto zaměstnance. V konečném součtu 

tato mzda nebyla započtena do celkových nákladů. 

Tabulka 42: Celkové náklady za navrhované změny (Zdroj: Vlastní) 

Výdaje Celkem Kč 

ÚČETNÍ SOFTWARE  

SYSEL CS 24 990,- 

Náklady za služby 1. Rok 43 820,- 

Náklady za služby 2. -5. Rok 103 840,- 

HARDWARE  

24x PC stanice 267 504,- 

Server 27 500,- 

2x Switch 39 600,- 

ŠKOLENÍ NA IS DOMOVNÍK  

Školení zaměstnanců 12 000,- 

ŠKOLENÍ NA BEZPEČNOST  

Školení zaměstnanců v podniku Mzda  

Náklady celkem 519 254,-  
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4.5.2 Přínosy navrhovaných změn 

Kvalitativní přínosy 

 Efektivnější využití lidské práce, 

 Zvýšení konkurenceschopnosti, díky rychlejším reakcím na požadavky 

zákazníka, 

 Snížení administrativních nákladů, 

 Moderní hardwarové vybavení, 

 Využití potenciálů počítačové sítě, 

 Snížení bezpečnostních rizik, 

 Efektivnější využití potenciálů informačního systému, 

 Napojení modulu na informační systém, 

 Zvýšení kvality informací ve firmě, 

 Automatický přenos dat mezi IS a účetním softwarem, 

 Zlepšení provozuschopnosti v podniku, 

 Zlepšení interní komunikace v podniku, 

 Rychlý přehled nákladů jednotlivých bytových jednotek. 

Kvantitativní přínosy 

 Uživatelé využívající současně IS a účetnictví ušetří díky kompatibilitě těchto 

dvou programů, jejich provázanosti a automatickému přenosu dat 5% své 

pracovní doby. Jedná se o 6 zaměstnanců. Při odhadu jejich průměrné hrubé 

mzdy 18 000,- Kč činí superhrubá mzda 24 120,- Kč. Pro všech 6 zaměstnanců 

činí roční úspora 86 832,- Kč. 

 Nákup nového hardwaru, který zajistí uživatelům plynulejší práci 

s programovým vybavením a další vylepšení v podobě nákupu serveru a 

síťových prvků, kdy se zlepší odezva, ušetří tyto vylepšení 5%  pracovní doby 

všem zaměstnancům pracujícím s IS. Při odhadu činí průměrná mzda 20 000,- 

Kč, kdy superhrubá mzda je 26 800. Pro všech 24 zaměstnanců činí roční úspora 

385 920,- Kč. 

 Vedoucí ekonomického úseku díky jednoduché dostupnosti informací 

z informačního systému bude pracovat rychleji, jelikož bude mít k dispozici 

veškerá dostupná data včetně účetnictví a jednotlivých nákladů. Předpokládá se, 
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že tomuto zaměstnanci tyto vymoženosti ušetří 10% pracovní doby. Průměrná 

mzda tohoto zaměstnance činí odhadem 30 000,- Kč. Superhrubá mzda je pak 

40 200,- Kč. Při tomto odhadu činí roční úspora 48 240,-Kč. 

 

Celkové předpokládané roční úspory navrhovaných změn by mohly činit 520 992,- 

Kč. Celkové náklady navrhovaných změn činí 519 254,- Kč včetně služeb po dobu 5 let. 

Návratnost celkové investice se dá očekávat již během prvního roku používání.  
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Závěr 

V teoretické části diplomové práce jsem uvedl základní přehled související 

s informačními systémy. Popsal jsem rozdělení, fáze implementace a způsoby zavádění 

informačních systémů. Zmínil jsem nové formy podnikových systémů, které se probíjejí 

na trh a v budoucnu budou čím dál více uplatňovány. V závěru této kapitoly jsem 

popsal analytické metody, které jsem následně použil v analytické části. 

V analytické části jsem se nejprve zaměřil na popis společnosti BYTservis-služby 

spol. s.r.o., kde jsem uvedl základní údaje o této společnosti, sortiment nabízených 

služeb a organizační strukturu. Následně jsem popsal informační technologie z hlediska 

hardwaru a softwaru pro vyobrazení současné situace. Dále jsem popsal informační 

systém podniku, jeho funkce a technické parametry. V další části jsem již využíval 

pouze analytické metody. První metodu jsem použil PEST pro analýzu okolí 

z politicko-právního, ekonomického, sociálně-kulturního a technologického prostředí. 

Dále jsem vytvořil SWOT analýzu pro vyhodnocení silných, slabých stránek a zjištění 

příležitostí a hrozeb. Další metody se zaměřovaly na analýzu informačního systému, 

konkrétně se jednalo o metodu HOS8 a ZEFIS. Metoda HOS8 posuzuje systém dle 

osmi oblasti a hodnotí vyváženost systému. IS podniku byl vyhodnocen jako vyvážený, 

ovšem systém nedosáhl očekávané úrovně, která je mu přisuzována podnikem. 

Následně jsem využil metodu ZEFIS. Tato metoda zkoumá efektivnost jednotlivých 

části informačního systému jako např. hardware, software atd. Obě tyto metody odhalily 

spoustu nedostatků a byly z velké části výchozími body pro následnou návrhovou část 

vlastního řešení. 

V následných návrzích vlastního řešení jsem vycházel z východisek  předchozí 

analytické části a rovněž dle mých praktických znalosti z firmy. Možnosti pro řešení 

stávající situace bylo hned několik, ovšem pouze jenom jedno řešení bylo vhodné pro 

další vývoj IS. Jednalo se o rozšíření stávajícího informačního systému o kompatibilní 

účetnictví. Pro vhodný výběr tohoto rozšíření byly stanoveny požadavky, jež musel 

nový účetní software splňovat. Byly vybrány celkem čtyři druhy účetního softwaru, 

které byly popsány a následně hodnoceny dle kritérií. Software, který dosáhl největšího 

počtu bodů, byl vybrán jako nejvhodnější a bylo provedeno vyčíslení nákladů, jak za 

zakoupení tohoto hotového řešení, tak za služby po dobu pěti let. Následně jsem 
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popisoval návrhy na zlepšení jednotlivých oblastí, které jsem považoval 

z analyzovaných metod jako nejvíc kritické, konkrétně se jednalo o hardware, 

peopleware a bezpečnost dat. U každé oblasti jsem následně vyčíslil náklady. 

V poslední subkapitole návrhové části jsem se zaměřil na celkové ekonomické 

zhodnocení, kdy jsem určil celkové náklady za navrhované změny a vypsal přínosy 

těchto změn. 

Věřím, že návrh pro realizaci změn bude přínosem pro zkoumanou firmu a využije 

je pro další rozvoj IS/ICT. 
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