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Abstrakt  

Diplomová práce se zaměřuje na informační systém společnosti JTA - Holding, spol. 

s r.o. Teoretická část uvádí jednotlivé metody a postupy analýzy informačních systémů 

a seznamuje s problematikou výběru vhodného podnikového informačního systému. Na 

základě analýzy současného informačního systému odhaluje všechny nedostatky a 

příleţitosti stávajícího systému. Dále poskytuje podklad pro vedení firmy k výběru 

nového informačního systému. 

Abstract 

This thesis focuses on the information system of JTA - Holding Inc. Theoretical part 

presents various methods and processes of information systems analysis and acquaints 

us with the topic of selecting a suitable system. Based on analysis of current 

information system, this thesis reveals all the weaknesses and opportunities of the 

current system. In addition, it will provides an input for executive board of the company 

for selecting new information system. 
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Úvod 

Před zhruba dvaceti lety se začalo nejen ve světě, ale i u nás s nasazováním 

informačních systémů ve své stávající podobě, kterou nazýváme ERP (Enterprises 

Resource Planning). Od té doby se informační systémy hodně změnily. Staly se součástí 

ţivotů podniků i jednotlivců. Umoţňují chod a kontrolu nejdůleţitějších firemních 

procesů jako finance, plánování, personalistika, prodej, nákup, logistika a další. 

Důleţitým se také stává „business“ přínos IS. Firma díky němu můţe sniţovat náklady 

v rámci optimalizovaných podnikových procesů i rozšiřovat příjmy díky lepší podpoře 

rozhodování. Mnoho firem si však neuvědomuje důleţitost svých informačních systémů 

a dostatečně neinvestuje do jejich inovace a rozšíření. Tímto firma můţe přehlédnout 

důleţitá data a informace vně i v okolí podniku a přijít tak o moţnost rychlé reakce. 

Informační systémy se staly významnou součástí mnoha firem. Na trhu s informačními 

systémy se zvýšila poptávka i nabídka. Firmy si kladou častěji náročnější a 

specifikovanější poţadavky a nabízené produkty se pořád inovují a sledují současné 

trendy informačních technologií. V dnešní době si firma můţe vybírat z celé řady 

moţností zavedení informačního systému dle své potřeby. Můţe se rozhodnout pro své 

vlastní, hotové, nebo  outsoursované řešení. 

Kaţdý z těchto modelů má své výhody i nedostatky. Výběr vhodného řešení pro 

společnost ovlivňuje mnoho faktorů a tak se často stává nesnadným rozhodnutím. 

Kaţdá společnost má tak individuální poţadavky na svůj IS a management se musí 

rozhodnout na základě doporučení přímo pro jeho firmu. Ţivotní cyklus informačního 

systému nekončí uvedením systému do provozu, ale podstatnou jeho části je také 

efektivní provozování, údrţba, jeho další rozvoj a zdokonalování. Proto je důleţité také 

plánování budoucích nákladů spojených s chodem informačního systému. Od roku 2007 

do roku 2013 jsou změny a rozvoj IS v podnicích podporovány finančními prostředky 

rozvojových operačních programů vyčleněných pro ČR z fondů EU. Proto je pro firmy 

z finančního hlediska snazší realizovat změny a inovace svých dosavadních IS právě 

v tomto období.  

Pro většinu společností informační systém tvoří jeden z pilířů chodu všech svých 

podnikových procesů. Jeho důleţitost si management uvědomuje a je rozhodnut do jeho 
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vývoje investovat. Většina společností také vyuţívá oddělení informačních technologií, 

buď to vlastní, nebo externí, které zajišťuje informační podporu pro zaměstnance 

společnosti. Toto oddělení se zabývá nejen bezproblémovým chodem hardware, 

určováním příslušných síťových práv, ale i správou firemního software. 
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1. Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Jak jiţ téma této diplomové práce naznačuje, mým hlavním cílem bude posoudit 

informační systém stavební společnosti JTA - Holding, spol. s r.o., připravit důslednou 

analýzu stávajícího informačního systému společnosti a na jejím základě navrhnout 

jednotlivé změny, či doporučit nový informační systém. Výstupem mé práce bude tedy 

podklad pro rozhodování managementu společnosti o inovaci stávajícího informačního 

systému.  

Na vstupu při výběru a rozhodování o koupi nového informačního systému stojí mnoho 

různorodých kritérií. Popíšu nejen poţadavky managementu, ale i současné 

trendy informačních technologií, které bezesporu ovlivňují výběr a nabízejí mnoho 

příleţitostí. V teoretické části práce dále přiblíţím problematiku výběru a inovace 

informačních systémů. Popíšu také metody analýzy, které pouţiju k prozkoumání 

stávajícího systému. 

Tyto analýzy vycházejí z průzkumu současného IS společnosti. Ten provedu z pohledů, 

spokojenosti zaměstnanců i z pohledu oddělení informačních technologii firmy a 

managementu. Provedu SWOT analýzu, která odhalí silné, slabé stránky systému i jeho 

příleţitosti a hrozby. Pomocí analýzy HOS 8 posoudím celkovou vyváţenost IS a 

odhalím nejslabší části tohoto systému. Dále pomocí dotazníků se dozvím o 

spokojenosti zaměstnanců s různými součástmi IS a výsledky porovnám s referenční 

databázi skládající se z cca tisíce firem. Po provedení těchto analýz porovnám jejích 

výstupy s poţadavky managementu společnosti. 

Na základě všech získaných informací a odhalení nedostatků a slabin současného 

systému firmy připravím podklad pro management firmy. Tento materiál bude slouţit 

k podpoře rozhodování managementu společnosti o koupi nového, či inovaci 

současného informačního systému. Doporučím v něm managementu konkrétní produkty 

a postupy řešení, uvedu argumenty, proč jsem zvolil právě tyto nástroje. 
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2. Teoretická východiska práce 

2.1. Význam současných podnikových informačních systémů 

Dnešní informační systémy podporuji nejen všechny důleţité podnikové funkce, jakými 

jsou například finance, personalistika, plánování, prodej, nákup, logistika včetně 

e-businessu a m-businessu. V současnosti je důleţité, aby moderní IS uměl drţet krok s 

businessem a jeho potřebami - tj. například s různými podnikovými fúzemi a trvalými 

poţadavky na podporu efektivnosti a flexibility důleţitých podnikových procesů. (1) 

Podnikové informační systémy v současnosti jiţ neřeší jen úlohy spojené s automatizaci 

a racionalizací podnikových činností a procesů. Názory na výsledek, resp. uţitek 

plynoucí ze zavedení podnikového IS se v poslední době zásadně změnily. Pokud v 

minulosti dominoval spíše technologický náhled, který se projevoval v důrazu na 

uvedení IS do provozu v rámci času a rozpočtu stanoveného projektem, situace dnes 

bývá odlišná. (1) 

Dominantní se stává „business"' přínos aplikací IS podniku. Podniky toho chtějí 

dosáhnout jednak sniţováním nákladů v rámci integrovaných a optimalizovaných 

podnikových procesů, ale stále častěji i podporou a rozšiřováním příjmů z prodejů 

nových, resp. inovovaných výrobků a sluţeb. Navíc „ţivotní cyklus" podnikového IS se 

striktně neuzavírá tak jako v minulosti jeho symbolickým uvedením do provozu, ale 

neméně podstatné jsou i jeho efektivní provozování, údrţba a další rozvoj, resp. 

opětovná inovace. (1) 

Nové trendy v podnikových IS se tak stále častěji vzájemně podmiňuji a vyţaduji nové 

modely podnikání. K tomu je podněcují i nové business modely dodavatelských IT 

firem, snaţící se o vyuţití nových moţností ICT při dodávce svých produktů. Dobrým 

příkladem se mohou stát různé podoby sluţeb v oblasti IT, provozování aplikací 

podnikových IS nebo jejich přímé poskytování formou sluţeb (např. SaaS - Software as 

a Service nebo SOA - Service Oriented Architecture). Další změny nově iniciují i 

fenomény jako je Web 2.0, resp. Enterprises 2.0, wiki a blogy, řešení podnikových IS 

postavená na open source principech. Změny a rozvoj informačních systémů v 
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podnicích (zejména malých a středních) budou aktuálně navíc podporovat i finanční 

prostředky rozvojových operačních programů vyčleněných pro ČR z fondů EU pro léta 

2007-2013, které spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Czechlnvestem. To 

pro firmy znamená, ţe mají velkou příleţitost jak přejít ze svých stávajících systémů na 

systémy nové generace s nízkými náklady na tuto změnu. (1) 

2.2.  nformační systémy 

Definic informačního systému je mnoho a všechny ho vystihují malinko jinak, pro mé 

účely ho však budu chápat jako:  

 mno inu prvk   jeji h vzájemn  h vaze  a určitého  hování.   o lasti informační h 

te hnologií  máme na mysli hardware a software“. (5) 

2.2.1. IS z pohledu architektur 

 

 

Obr.  1: IS z pohledu architektur (Zdroj: 5 ) 

 

 

Globální architektura je základním s hématem  ideou informačního systému.  vo í ji 

jednotlivé stave ní  loky  které p edstavují skupiny aplika í včetně jeji h datov  h 

základen a te hni kého vy avení.  ílčí ar hitektury se pak zamě ují na podro něj í 
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návrhy    podle r zn  h hledisek – m  eme zde nalézt analogii s plány rozvodu vody  

elekt iny a plynu plánu domu. 

 unk ní architektura rozděluje informační systém na su systémy, skupiny funk í 

postupnou dekompozici glo ální ar hitektury.  ato dekompozi e pro íhá a  k dílčím 

elementárním funk ím. 

Procesní architektura se zamě uje na popis  udou ího stavu pro es  v podniku se 

zamě ením na neautomatizované činnosti a funk e     které jsou plánovan mi reak emi 

na události  ke kter m  ude do házet.  myslem této ar hitektury je p ipravit  o 

nejefektivněj í reak e podniku na externí události. 

Technická architektura určuje typy a rozmístění prost edk  v početní a komunikační 

te hniky.  názor uje se s hématem a spe ifika í počítačov  h sítí  server   počtu 

kon ov  h u ivatelsk  h počítač  a dal í h za ízení. 

  technolo ick  architektu e určujeme zp so  zpra ování jednotliv  h aplika í v těsné 

návaznosti na definovanou te hni kou  datovou a programovou ar hitekturu. 

Datová architektura p edstavuje návrh datové základny organiza e. P i návrhu 

vy házíme z defini e jednotliv  h o jekt  a jeji h polo ek  a vzájemn  h vaze  mezi 

nimi.  volíme vhodn  datov  model  p ičem  v současnosti pat í jednoznačně k 

nejroz í eněj ím relační model.   sledkem datové ar hitektury je s héma v e h 

data ází a jeji h vět  nap íklad v podo ě entito-relačního diagramu společně s 

tabulkami struktur vět.   dne ní do ě p edstavuje data ázovou implementa i. 

Pro ramová architektura určuje  z jak  h program   programov  h komponent se 

 ude v sledn  informační systém skládat a jaké vaz y  udou mezi nimi existovat. 

 omunika ní architektura definuje vněj í rozhraní systému a jeho komunika i s okolím. 

 ídící architektura definuje pravidla fungování systému  standardy  organiza i slu e  

u ivatel .  o této ar hitektury lze také zahrnout organizační strukturu a pravidla 

fungování systému. (5) 
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2.2.2.    z pohledu  rovn   ízeni 

 

Obr.  2:    z pohledu  rovn   ízeni (Zdroj: 5 ) 

Z hlediska vedení podniku platí, ţe pro jednotlivé řídicí vrstvy je třeba různých 

informací, přičemţ podle klasické pyramidy je největší mnoţství informací třeba na 

nejniţší, operativní úrovni řízení, zatímco nejvyšší, strategické řízení hojně vyuţívá 

především externích informací z okolí podniku a vysoce agregovaných informací 

zevnitř podniku. Pomyslnou špičku piramidy tvoří systémy EIS (Executive Information 

Systems) které jsou určeny pro vrcholové vedeni podniku a umoţňují přístup k externím 

datum a agregují podnikové informace do nejvyšší úrovně. O sumarizaci a agregaci dat 

za určité období se starají systémy určené pro střední vrstvu management. Tyto systémy 

často vyuţívají data z účetních a ekonomických systémů. Jedná se zejména o MIS 

(Management Support Systems) a DSS (Decision Support Systems), které pomáhají 

managementu při rozhodování. Nejniţší úroveň řízení vyuţívá nejčastěji systémů ERP 

(Enterprise Resource Planning), které pokrývají celou problematiku procesů podniku – 

plánování, finance, výroba, řízení zdrojů. Na všech urovních řízení se vyuţívá 

automatizaci administrativy (Office Automation). Vyuţívají se zde nejrůznější textové 

editory, elektronické kalendáře, mailové klienty. EDI (Electronic Data Interchange) je 

název pro část systému zajišťující komunikaci podniku s jeho okolím, se zákazníky, 

finančními institucemi atp. (5) 
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2.2.3.    z pohledu výroby a odbytu 

 

Obr.  3:    z pohledu výroby a obdytu (Zdroj: 1) 

 

MIS (Management Information Systems) – manažerská nadstavba  

SCM (Supply Chain Management) –  ízení dodavatelského  et zce  

ERP (Enterprise Ressource Planning) – jádro IS podniku  

CRM (Customer Relationshim Management)  

Pomyslnou střechu modelu tvoří MIS, který slouţí jako podpůrný prostředek pro 

rozhodování top managementu společnosti. Toto schéma představuje obvyklý model 

současných řešení. Jádro systému nejčastěji tvoří ERP systém, který bývá doplněn 

manaţerskou nadstavbou – systémem MIS. Firmy s velkým mnoţstvím dodavatelů a 

odběratelů často doplňují své IS o moduly řízení dodavatelského řetězce a řízení vztahů 

se svými zákazníky. 

2.3.  nformační strategie  

Informační strategii lze rozumět jako soustavu cílů a způsobů jejich dosaţení. Cílem 

informační strategie podniku by mělo být především hledání odpovědí na otázky jak 

pomocí IS/IT: 

 zvyšovat výkonnost pracovníků podniku, 

 podporovat dosahování strategických cílů podniku, 

 získávat pro podnik konkurenční výhodu, 
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 vytvářet pro podnik další strategické příleţitosti rozvoje. (11) 

Proces definování informační strategie podniku je trvalý dialog mezi obecným 

managementem podniku a odborníků v oblasti informačních techologii. Proces by 

rozhodně neměl být orientován na řešení technických problémů, ale měl by být 

orientován především na analýzu procesů a jejich moţnou podporu IS/IT. Tento proces 

by neměl řešit dílčí zavádění informačních systémů jednotlivých funkčních oblastí 

podniku, ale měl by řešit komplexní, systematické a integrované zavádění IS/IT včetně 

systematického vytváření potřebné informační infrastruktury. (11) 

Informační infrastruktura podniku znamená prostředí pro trvalý rozvoj IS/IT podniku. 

Je ţádoucí zejména z tohoto důvodu, aby úroveň informační infrastruktury trvale mírně 

předbíhala úroveň IS/IT podniku. V ţádném případě se nesmí stát brzdou rozvoje IS/IT. 

Návrh infrastruktury musí reagovat na světové vývojové trendy, aby byl podnik vţdy 

schopen včas reagovat svým IS/IT na neustále se vyvíjející potřeby diktované reakcí na 

konkurenční prostředí. (11) 

 roveň infrastruktury určuje úroveň její jednotlivých komponent, přičemţ je 

samozřejmě ţádoucí, aby všechny komponenty infrastruktury byly na odpovídající a 

vyrovnané úrovni. Ke komponentům infrastruktury patří zejména: 

 dostatečně výkonné hardwarové vybavení včetně síťových a 

komunikačních prostředků (hardware), 

 vhodné a perspektivní operační a databázové systémy (základní 

software),  

 správné datové zdroje (dataware),  

 dostatečná informační a počítačová gramotnost lidí (peopleware),  

 adekvátní organizační uspořádání kompatibilní s informačními systémy a 

se systémem řízení podniku (orgware). (11)  

2.4. Podnikové procesy a jejich podpora informačními systémy   

Vazba mezi podnikovými IS a podnikovými procesy je často velmi úzká. Vedle zlepšení 

dostupnosti dat je pravě zlepšení podnikových procesů výsledkem implementace nových 

informačních systémů. To mimo jiné dokazují zahraniční průzkumy (např. Ross a Vitale 

2000), které potvrzují, ţe společnosti při zavádění nového IS poţadují kromě sníţení 
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nákladů a zvýšení kvality, i zlepšení rozhodování a reakce na zákaznické poţadavky a také 

zlepšení firemních procesů. Procesní orientace podniku je významný fenomén. Nesouvisí 

pouze s podnikovými IS, ale můţeme se s ním setkat i v souvislosti s dalšími podnikovými 

aktivitami a projekty. To, ţe jsou procesy pro firmy důleţité a návaznost informatiky na ně 

v podnicích identifikovaly i průzkumy České společnosti pro systemovnou integraci, bylo 

zjištěno jiţ v závěru roku 2006. Tyto průzkumy, které zahrnovaly cca 120 podniků všech 

velikostí i různé orientace produktů, potvrdily, ţe procesní výkonnost je po kvalitě řízení 

druhým nejvýznamnějším efektem IS, resp. informatiky. V uvedeném průzkumu předběhly 

tak přímé výnosy a ekonomické efekty. (1) 

 

Obr. 4: Podnikové aktivity - vztah s IS (Zdroj: 1) 

Jak bylo řečeno, z hlediska nasazení podnikových IS je důleţité dělení procesů podle 

jejich automatizovatelnosti, protoţe IS jsou vyuţitelné zejména pro podporu dobře 

automatizovatelných procesů. Z hlediska ERP to mohou být například činnosti spojené s 

vydáváním a přijímáním objednávek, příjmem a výdejem faktur, vydáváním a 

přijímáním materiálu nebo plánováním podnikových zdrojů. Na druhé straně IS mohou 

pomoci také při podpoře kreativních činností, jako je tvorba nových výrobků, 

marketingových plánů apod. (1) 

Většina aplikací podnikových IS je však mnohdy charakterizována spíše ještě funkčním 

přístupem, pro který je typické uspořádání v podobě hlavních modulů, jeţ pokrývají 

obvykle hlavní oblasti jako prodej, nákup, výrobu a finance. Například při komplexním 

zpracování obchodní zakázky jsou pak jednotlivé funkce různých modulů IS vyuţívány 

postupně. V současnosti, díky nástrojům na podporu výkonnosti podniku a jeho měření 

(tzv. Business Proces Performance - BPP), mohou být podnikové procesy neustále 

monitorovány, analizovány a měřeny. To usnadňuje firemní procesy optimalizovat a 
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dbát na jejich správný chod. K tomuto měření nestačí jen vhodný IS, ale je zapotřebí 

mít i tým vhodných odborníků, který definuje jiţ identifikované procesy a jejich 

vlastníky, zákazníky s váhami procesů. Klíčové je pak definování vhodných metrik 

výkonnosti jednotlivých procesů, stanovení jejích výchozích a limitních hodnot a vah 

těchto metrik. (1) 

2.5. Metoda HOS 8 

Metoda HOS vychází z hodnocení osmi sloţek informačního systému. Tato metoda je 

vyvíjena na  stavu informatiky Podnikatelské fakulty VUT. Celkové hodnocení IS 

podniku je v metodě HOS 8 graficky znázorňováno do soustavy 4 os, do které jsou dále 

definovaným způsobem zakreslovány všechny výsledky. Data na vstupu této metody 

získám pomocí připravených dotazníků, které vyplní pracovníci pouţívající současný 

systém ve firmě. (6) 

Tab. 1: Oblasti metody HO 8 (Zdroj: vlastní) 

Ozančení oblasti metody HO  8 Zkratka oblasti 

Hardware HW 

Software SW 

Orgware OW 

Peopleware PW 

Daraware DW 

Customers CU 

Suppliers SU 

Management IS MA 

 

Hodnota stavu i-té oblasti se získá pomocí dat z otázek dotazníků, které se zaměřuji na 

danou oblast. V prvním kroku se vyloučí otázky s maximálním a minimálním bodovým 

ohodnocením pro i-tou oblast. V druhém se pak vypočítá aritmetický průměr hodnot ze 

zbylých otázek pro i-tou oblast. Výslednou hodnotu zaokrouhlíme na celé číslo 

matematickým zaokrouhlováním. Nominální význam hodnot ui tj. stav zkoumané 

oblasti je vyjádřen hodnotou, která má následující nominální význam: 
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ui = 5 znamená velmi vysokou úroveň oblasti i, 

ui = 4 znamená vysokou úroveň oblasti i, 

ui = 3 znamená st ední úroveň oblasti i, 

ui = 2 znamená nízkou úroveň oblasti i, 

ui = 1 znamená velmi nízkou úroveň oblastí i. (6) 

Způsob jak určit souhrnný stav IS vychází z principu, ţe souhrnný stav informačního 

systému se rovná stavu jeho nejniţší sloţky. Tento výsledek je třeba porovnat 

s významem informačního systému pro firmu, aby bylo moţné formulovat doporučení a 

závěry metody. Po dosazení názvů oblastí do rovnice se souhrnný stav informačního 

systému zjistí následovně: 

u = min ( usw, uhw, uow, upw, udw, ucu, usu, uma ). 

Na základě podrobného a souhrnného stavu informačního systémů metody HOS 8 je 

moţné stanovit charakter vyváţenosti tohoto systému. Pohled na to, zda je systém 

vyváţen, či nikoli se můţe lišit podle úsudků a názorů posuzovatelů. Za zcela vyváţený 

systém se povaţuje systém, v němţ se všechny zkoumané hodnoty oblastí rovnají 

souhrnnému stavu systému. Můţeme pouţít tedy následující rovnici: pro kaţdé ui platí 

ui = u. Vyváţeným informačním systémem můţeme označovat systém splňující 

podmínky: v souboru hodnot stavů oblastí se mohou vyskytovat pouze dvě sousední 

hodnoty u a u+1 a z nich jedna hodnota u zde musí převaţovat. Jako nevyváţený 

informační systém můţeme povaţovat všechny ostatní systémy, které nejsou vyváţené. 

Tedy jsou to informační systémy, jejichţ hodnocení pro oblasti nabývá alespoň tří 

různých hodnot nebo dvou různých nesousedních hodnot nebo dvou sousedních hodnot 

se stejným výskytem jejich četnosti nebo dvou sousedních hodnot, kde převaţuje 

hodnota u+1. (6) 

Dalším krokem je stanovení významu informačního systému pro firmu. Rozlišuje se tři 

stupně významu (v souladu s HOS) tuto hodnotu budu značit jako v: 
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Tab. 2: Významy    pro firmu 

Hodnota (v) Význam informačního systému 

 

-1 

Zkoumaný informační systém není pro chod firmy důležitý, 

nepřináší ani zvýšení produkce, zisku, ani úsporu pracnosti. Chod bez 

něj není ohroţen. 

 

0 

Zkoumaný informační systém je pro chod firmy důležitý, jeho 

krátkodobý výpadek v ak výrazn  neovlivní chod firmy, zisk nebo 

spokojenost zákazníků. 

 

1 

Zkoumaný informační systém je pro chod firmy klíčov  důležitý, 

jeho byť jen krátkodobý výpadek výrazně ovlivní fungování firmy, 

zisk či spokojenost zákazníků. 

Zdroj: (6) 

2.6. Hodnocení n kterých složek a stárnutí informačního systémů 

V této kapitole popíšu, jak by se daly hodnotit tři oblasti metody HOS (hardware, 

software a ogrware), jak se od sebe liší, jak s postupem času stárnou a jak rychle se 

znehodnocují. Hodnocení těchto tří sloţek jsem rozdělil do tří úrovní podle metody 

HOS a to: vysoká úroveň, průměrná úroveň a nízká úroveň.  

2.6.1. Hodnocení hardware 

Hardware je sloţkou IS, která se morálně znehodnocuje nejrychleji. Prozatím platí, ţe 

kaţdý rok přichází na trh technika se zhruba dvojnásobným výkonem. V případě, ţe 

koupíme nové počítače s nejlepšími parametry, které se v daný okamţik nabízejí na 

trhu, můţeme jim přiřadit hodnocení „vysoká úroveň“. (9) 

 

 

Za dva roky se tent   hardware p esune do 

kategorie  pr měrná  rove “ a za  ty i roky 

do kategorie  nízká  rove “. 

Graf 1: Znehodnocení HW za čty i roky (Zdroj: 9) 
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V případě hodnocení hardware typu elektronických pokladen a bankomatů, oproti 

klasickým PC dochází k pomalejšímu stárnutí – doba přesunu z kategorie 3 do 1 bývá 

okolo šesti let. (9) 

2.6.2. Hodnocení software 

 

Hodno ení software je velmi podo né jako 

hodno ení hardware s tím rozdílem   e do a 

stárnutí software   vá okolo šesti let.  

 

Jako software „vysoké úrovně“ budeme hodnotit takové programy, které jsou uvedeny 

na trh v současné době a jsou dodávány renomovanými firmami. Vyuţívají pro ukládání 

dat některý z databázových systémů na platformě klient server a umoţňují sdílené 

zpracování dat více uţivateli. (9) 

2.6.3. Hodnocení orgware 

  rgware  sou or pravidel pro fungování informačního systému  se hodnotí nejh  e a 

také se o tí ně odhaduje jeho stárnutí – oso ně se domnívám   e jeho znehodno ení 

m  eme pra ovně odhadnout na   let.   posouzení  rovně orgware navrhuji odpovědět 

na následují í otázky  vypl vají í z praxe: 

 .  a d  pra ovník musí mít jasně určeno, s jak mi  lohami smí pra ovat a s 

jak m oprávněním  číst data  měnit je). 

 .  a d  pra ovník musí mít jasně vymezenou odpovědnost za data  která 

spravuje. Platí zásada   e měnit určitá data smí jen určit  pra ovník. 

 .  a d  pra ovník musí mít p esně určeno  kdy musí jaká data zavést do 

data ází a kdy je musí aktualizovat. 

Graf 2: Znehodnocení  W za  est let (Zdroj: 9) 
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 .  a d  pra ovník musí   t za kolen na své  lohy a musí mít mo nost ry hlé 

konzulta e se spe ialistou na    v p ípadě pro lému. 

5.  a d  pra ovník musí znát postup, jak reagovat v 

p ípadě havárie informačního systému  jak poru hu oznámit  komu atp. 

 . Pra ovní i správy informační h systém  musí pravidelně provádět zálohování 

dat a kontrolu za ízení systému. 

 .  akékoli instala e  změny v nastavení  p ipojení nové te hniky musí provádět 

spe ialisté nikoli u ivatelé. 

 .  usí   t definovány jasné směrni e a typové postupy pro provoz systému a 

pro o et ení havarijní h stav . 

 .  ana e i informační h systém  musí striktně trvat na dodr ování 

stanoven  h postup  

Orgware s  vysokou  rovní“ vy aduje  a y na v e hny otázky  ylo odpovězeno 

kladně. Pokud není kladně odpovězeno alespo  6 otázek  je orgware hodno eno 

 s nízkou  rovní“. (9) 

 

2.6.4.  tárnutí informačního systému  

Pokud informační systém nepodléhá stálé inovaci, po určité době ztrácí svůj přínos a 

mění se jeho hodnocení, zpravidla následujícím způsobem: 
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Tyto fakta musí mít manaţeři informačních systémů na zřeteli a nepodlehnout dojmu, 

ţe vybudováním výborného informačního systému dosáhli jednou pro vţdy svého cíle a 

nemusí do něj dále investovat prostředky na jeho další inovace. (9) 

2.7. Strategie implementace IS 

Pro zavedení nových prvků informačního systému existuje několik způsobů. Je potřeba 

zvolit vhodnou strategií podle toho, jestli dochází ke kompletní výměně informačního 

systému či k integraci nových prvků a technologií, nebo pouze k inovaci stávajících 

technologií bez jejich výrazné změny. Obecné strategie přechodu na nový počítačově 

orientovaný IS lze definovat následovně:  

soub žná strategie - tato strategie je specifická tím, ţe běţí určitou dobu stávající 

informační systém společně s novým zaváděným, přičemţ tato doba je závislá na 

spolehlivosti nového IS. Během ní dojde k ověření funkčnosti nového systému, 

vyškolení pracovníků a po získání jistoty, ţe systém je plně funkční a můţe nahradit 

starý, je provoz starého systému ukončen. Jedná se pravděpodobně o strategii 

nejbezpečnější, neohroţující chod firmy, která je ale velmi náročná na výpočetní 

kapacity a také především na pracovníky, kteří musí práci dělat dvakrát, zvlášť v 

kaţdém systému. (16) 

pilotní strategie - je vybrána jedna organizační jednotka a do té se nasadí nový IS. 

Kdyţ se osvědčí, tak je naráz zaveden v celé organizaci. Tato strategie je náročná na 

vzájemnou kompatibilitu dat a úloh obou systémů, na druhou stranu je relativně 

bezpečná. (16) 

Graf 4: IS v roce 0 (Zdroj: 9) Graf 3: IS v roce 0+4 (Zdroj: 9) 
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postupná strategie - tento postup se pouţívá nejčastěji u velmi rozsáhlých IS. Začíná 

se od klíčových funkcí, které jsou nutné pro ostatní úlohy a ty se zavádí postupně podle 

ţivotního cyklu sluţby, coţ zapříčiňuje, ţe je to postup velmi zdlouhavý. U této 

strategie je velmi důleţité perfektní naplánování celé výměny. Tato strategie se pouţívá 

především u velkých IS a je poměrně bezpečná. (16) 

nárazová strategie – myšlenkou je v jeden moment zastavit stávající IS a ve stejném 

okamţiku zavést nový. To je velmi náročné na přípravu, protoţe můţe vzniknout 

mnoho komplikací. Starý systém se ukončí „ze dne na den“ a nahradí novým. (16) 

Převáţně nelze jednoznačně stanovit, která ze strategií byla pouţita, protoţe se většinou 

prolínají tak, aby bylo dosaţeno co nejlepšího výsledku při minimálních komplikacích. 

Převáţně jde o kombinaci, kdy se nejprve uplatní pilotní strategie, která se ověří, a 

následně se postupně zavádí nový IS do ostatních útvarů organizace. Jde tedy o 

kombinaci strategie pilotní a postupné. (16) 

2.8. CRM – Customer Relationship Management 

Řízení vztahu se zákazníkem je volný překlad CRM do češtiny. S tímto názvem se 

setkáváme v oblasti IT jiţ několik let. V minulých letech bylo nasazení těchto systémů 

výsadou velkých společností, které měly prostředky na nákladnou implementaci a 

provozování těchto aplikací. V současné době jsou řešení CRM cenově dostupné i 

středním či malým firmám. Díky vysokému počtu dodavatelů těchto řešení je moţné 

vybírat z široké nabídky obecných i specificky zaměřených CRM aplikací dle 

jednotlivých odvětví. CRM se skládá z více části. Jedná se většinou o modulové 

systémy skládající se z jednotlivých aplikací, které jsou vzájemně propojeny a 

navázány k záznamu o obchodních partnerech. (20) 

Přehled obecných modulů:  p ehled je orientační  li í se dle jednotliv  h  e ení 

v ro   ) 

 evidence obchodních partnerů a kontaktů 

 obchodní případy a příleţitosti 

 marketing 

 související informace 
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 komunikace 

 plánování 

 analýza a vyhodnocení 

Kaţdý podnikatelský subjekt usiluje o dosaţení svého růstu, prosperity, plnění své 

funkce a cílů určených vlastníky a zřizovateli. Současná realita se bezesporu změnila a 

liší se od té z před dvaceti či třiceti lety. Ekonomie nedostatku byla vystřídána ekonomií 

nadbytku, trh neodměňuje ty nejpilnější a nejvýkonnější, ale ty, jeţ dodávají 

poţadovaný produkt v poţadovaném čase na poţadované místo. Vznikající trţní 

prostředí je charakteristické dobře informovanými a náročnými zákazníky, variabilitou 

prostředí a obtíţnou predikcí konkurenční situace.  spěšnými se stávají jen ty firmy, 

které jsou schopny zkracovat inovační cyklus, kvalitně, rychle a kreativně obsluhovat 

trh. Tradiční marketingová koncepce typu „4P“ jiţ není dostačujícím instrumentem k 

ovládnutí trhu. S nasycenými trhy pochopitelně rostou náklady na získávání nových 

zákazníků. Podniky jsou nuceny stále více a se stále větším úsilím soutěţit o zdroje 

zákazníků. Kritérium trţního podílu je dnes nahrazeno kritériem zákaznického podílu, 

kde hlavní roli hraje kvalita zákazníků – tedy jejich věrnost, loajalita a především 

procento jejich celkových výdajů z pohledu konkrétního podniku. Zaměření na 

zákazníka má bezpochyby své logické opodstatnění, jelikoţ jsou to právě zákazníci, 

kteří za výrobky či sluţby platí a přinášejí tak firmě ekonomické efekty. Je zřejmé, ţe 

věrní zákazníci zajišťují podniku mnohem větší zisky, neţ zákazníci noví. 

Podnikatelské subjekty se proto musí stále intenzivněji zaměřovat na udrţení stávajících 

zákazníků a další rozvoj obchodních vztahů s nimi. Do popředí se tak dostává přístup 

známý jako řízení vztahů se zákazníky – CRM (Customer relationship 

management). (20) 

CRM systémy v různém rozsahu nasazuje větší mnoţství společností, roste tak i počet 

poskytovatelů těchto řešení. Tyto řešení se pohybují od relativně malých, resp. přesněji 

zacílených, aţ po doslova „mamutí“ programy, jako je například Dynamics CRM 

společnosti Microsoft, který zvládá prakticky vše. Svou robustností se však velké 

systémy spíše hodí pro velké instituce a korporace. Při výběru správného CRM systému 

pro firmu je ale třeba mít na paměti několik základních kritérií, podle kterých je systém 

nutné vybírat. Při instalaci CRM je důleţité zaměřit se na implementaci samotnou, a to 
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vice, neţ v případě jiných aplikací. Špatně, nebo nedostatečně nakonfigurovaný CRM 

systém svým uţivatelům mnoho dobrého nepřinese, v mnoha případech můţe dokonce 

spíš uškodit. Instalace a konfigurace CRM systému můţe být nad síly firemního IT 

oddělení (a to i při pouţití detailního instalačního manuálu), a proto je dobré se při 

výběru řešení poohlédnout také za dostupností a náklady na profesionální implementaci, 

kterou mnoho výrobců přímo nabízí. Základním pravidlem při výběru je také 

přehlednost a uţivatelská přívětivost systému. Pokud bude mít uţivatel problémy s 

orientací v interface, jen těţko se lze domnívat, ţe pro něj bude CRM systém znamenat 

přínos. Elegantní řešením v této oblasti je moţnost přistupovat do CRM systému přes 

jiţ pouţívaný program, např. internetový prohlíţeč, nebo ještě lépe e-mailový klient. 

Mnoho výrobců nabízí ke svému řešení aplikaci, po jejíţ instalaci je moţné vyuţívat 

sluţeb CRM systému např. pomocí aplikace Outlook. Automaticky tak dochází k 

synchronizaci úkolů, kontaktů a kalendáře, coţ šetří čas a úsilí. Stejně tak je předností 

(ovšem rozhodně ne samozřejmostí) provázanost na jiţ pouţívané kancelářské aplikace. 

V neposlední řadě se je také nutné zamyslet, k čemu se bude CRM řešení vyuţívat a 

podle toho se rozhodnout. Jak uţ bylo zmíněno dříve, rozsah dostupných systémů je 

opravdu velký, od malých a zacílených programů aţ po kolosy, které zvládají prakticky 

cokoliv, ale které jsou zase náročnější na implementaci a přehlednost. Pokud potřebuje 

CRM systém jen pro marketingové účely, je vhodné vybrat takové řešení, které se na 

tento segment specializuje, případně zakoupit jen takové moduly (pokud to výrobce 

nabízí), které tyto funkce obstarávají. (19) 

2.9. M  ení efektivity informačního systému 

Pro prvotní posouzení efektivnosti IS společnosti JTA - Holding spol. s r.o. vyuţiju 

sluţby právě prováděného výzkumu na Fakultě Podnikatelské Vysokého Učení 

Technického v Brně panem Doc.Ing.Milošem Kochem CSc. 

  rám i fakulty je nyní autorem ( o . ng. ilo   o h CSc) prováděn v zkum 

 dentifika e klíčov  h o lastí pro posouzení efektivnosti informační h systém . Cílem 

projektu je provést pr zkum na  o největ ím vzorku pra ovník  tuzemsk  h i 

zahraniční h firem s  ílem stanovit a potvrdit hypotézy o klíčov  h pro léme h 

neefektivnosti informační h systém  a te hnologií. Pojem efektivnost je zde  hápán 

podle  ru kera jako součinnost  činnosti a smysluplnosti. 
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 sou zkoumány o lasti: 

  pokojenost u ivatel  s informačním systémem 

  pokojenost u ivatel  s  rovní informati ké podpory 

  valita pro kolení u ivatel  

  aké informační systémy se pou ívají 

  nalost podnikov  h  íl  zaměstnan i s ohledem na jeji h roli 

 Existen e informační strategie ve firmě 

  ku enosti s outsour ingem a A P 

  nímaní trend  v o lasti informační h a komunikační h te hnologií 

 koumané otázky pokr vají  elé spektrum  esti klíčov  h o lastí  odelu  spě nosti 

informačního systému podle  elona &   Leana 

  zkum je za ílen na jednotlivé u ivatele informační h systém . U ivatelé jsou 

rozděleni na čty i zájmové skupiny: 

  ana er hlavní h pro es  firmy 

  ana er vedlej í h pro es  firmy 

   konn  pra ovník hlavní h pro es  firmy 

   konn  pra ovník podp rn  h pro es  firmy 

 oto dělení vy hází z nutnosti zkoumat r zné o lasti efektivnosti informačního systému 

a dostupnosti informa í pro r zné druhy u ivatel  – nap íklad pro lematika znalosti 

informační strategie je o last relevantní u mana er   nikoli u v konn  h pra ovník . 

Ačkoli jsou primárně zkoumáni u ivatelé  C  u česk  h a slovensk  h firem  v zkum  yl 

roz í en i na ostatní země z d vodu mo ného srovnání a nalezení p ípadn  h 

odli ností. (8) 

2.9.1. Postup průzkumu 
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V prvním kroku jsem společnost zaregistroval na webu výzkumu efektivnosti IS. 

Jelikoţ ve společnosti nepracuji, pro přesnější získání informací jsem poţádal IT 

oddělení v osobě pana Ing. Martina Pruska o vyplnění sekce “Váš dotazník” a rozeslání 

respondentům odkaz směrujíci k vyplnění dotazníku. Během následujicích pár dní 

dotazník na zmíňovaném webu vyplnilo jedenáct uţivatelů IS společnosti JTA – 

Holding. Dotazník tvořilo 39 otázek zaměřených na efektivnost IS. Následovně jsem 

mohl porovnat výsledky firmy s ostatnímy výsledky z databáze. Vyuţití IS společnosti 

dále porovnám nejenom se všemi dosud vyplněnými daty, ale i s firmami stejné 

velikosti, nebo stejného odvětví. V analytické části práce porovnávám jedenáct 

vyplněných dotazníků společností JTA – Holding s.r.o. s 1419 dotazníky celkem, 

z čehoţ je 140 dotazníků firem se stejnou velikostí (podle počtu zaměstnanců) a s 358 

dotazníků firem podnikajících ve stejném odvětví. Výsledkem analýzy bude míra 

efektivnosti IS, kterou slovně popíšu. 
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3. Analýza problému a současné situace 

3.1. P edstavení firmy 

3.1.1. Základní  daje 

Datum zápisu do obchodního rejst íku:  29. června 1998 

Obchodní firma:      JTA - Holding, spol. s r.o.  

 ídlo:       Ostrava-Přívoz, nám. Sv. Čecha  

       732/1, PSČ 702 00 

 dentifikační číslo:     258 16 624 

Právní forma:      Společnost s ručením  

       omezeným (8) 

3.1.2. P edm t podnikání: 

 provádění staveb včetně jejich změn, udrţovacích prací na nich a jejich 

odstraňování 

 koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 zprostředkovatelská činnost 

 výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 

 projektová činnost ve výstavbě 

 výkon zeměměřických činností (18) 
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3.2. Organizační struktura firmy 

 

Obr. 5: Organizační struktura firmy (Zdroj: vlastní) 

3.2.1. Divize stavební 

Stavební divize nabízí komplexní dodávku novostaveb a rekonstrukcí celé řady 

komerčních, průmyslových a veřejných staveb, včetně rozvodu inţenýrských sítí a 

zajištění všech potřebných  zemních prací. 

Zam  uje se na: 

 developerské projekty, 

 administrativní projekty, 

 nákupní centra, 

 školy a školky, 

 průmyslové objekty, 

 vodohospodářská díla, 

 dopravní stavby, 

 stavby parkovišť a komunikací,  

 řízení stavebních projektu a 

project management. (18) 
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Vlastnosti stavební divize: 

 vysoká kvalita poskytovaných prací a dodávek dle ČSN EN ISO 9001:2000 

Systém řízení jakosti, ČSN EN ISO 14001:2004 Environmentální management a 

ČSN OHSAS 18001 

 komplexnost nabízených sluţeb, dodávky staveb "na klíč" 

 důslednost při plnění termínů a dodávek 

 ekonomická soběstačnost - nepoţadujeme zálohy na prováděné práce 

 záruční a pozáruční servis - běţně poskytujeme záruku v délce 5 let 

 kvalitní technické řešení za příznivou cenu 

 maximální moţná ochrana ţivotního prostředí při provádění stavebních 

prací (18) 

3.2.2. Divize drobných staveb 

Divize drobných staveb nabízí komplexní dodávku novostaveb a rekonstrukcí 

veškerých staveb pro moderní bydlení. 

Vlastnosti divize drobných staveb: 

 výstavba rodinných domů 

 rekonstrukce stávajících domů 

 půdní vestavby 

 garáţe 

 stavby plotů, dvorů 

 revitalizace domů 

 zateplení, výměna oken 

 komíny 

 opravy a úpravy topení, 

instalace tepelných čerpadel 

 rekonstrukce technických 

rozvodů vody 

 rekonstrukce elektro 

rozvodů (18) 
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Při realizaci všech staveb dodrţuje společnost osvědčené postupy – zpracuje analýzu 

počátečního stavu, očekávání a cíle projektu, na základě konzultace se zákazníkem 

vytvoří nabídku postupu, je schopna nabídnout několik verzí řešení staveb za pouţití 

těch nejmodernějších technologií. Ke všem navrhovaným řešením je divize drobných 

staveb schopná poskytnout expertní argumentace, vysvětlit zákazníkům, která z řešení 

doporučuje a pomůţe zákazníkovi vybrat technologie a materiály tak, aby odpovídaly 

přesně jeho potřebám. (18) 

3.2.3. Divize inženýrských činností 

Divize inţenýrských činností nabízí komplexní sluţby pro zajištění veškeré komunikace 

s účastníky řízení a orgány státní správy a zprostředkování všech potřebných povolení 

pro stavbu. 

Působení divize inţenýrských činností můţeme rozdělit na projekční činnosti a přípravu 

a povolení kolaudace. 

Projekční činnosti 

 architektonické studie 

 projektovou dokumentaci k 

vodoprávnímu řízení 

 projektovou dokumentaci ke 

stavebnímu řízení 

 autorský dozor projektanta 

 technický dozor 

 návrhy staveb 

 projekty pro zajišťování 

územních rozhodnutí 

 

P íprava a povolení stavby, 

kolaudace 

 změny územních plánů 

 vydání vodoprávních povolení 

 vydání stavebních povolení 

 stavebně technická příprava 

staveb a konzultace 

 stavebně ekonomická příprava 

staveb a konzultace  

 majetkoprávní a právní příprava 

staveb a konzultace 

 realizace staveb 

 komplexní zajištění 

kolaudací (18)
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3.3. Profil společnosti 

Společnost vznikla v roce 1998, transformaci fyzické osoby na společnost s ručením 

omezeným, podnikající v oblasti stavebnictví. Z 10 milionového ročního obratu v roce 

1998 se v průběhu necelých šesti let podařilo firmě zvýšit obrat na 200 mil. korun v 

roce 2004. Firma nyní zaměstnává cca 70 lidí, čímţ se řadí mezi společnosti střední 

velikosti dle počtu zaměstnanců. Dle Svazu průmyslu ČR se však díky svému obratu, 

který přesáhl jiţ v roce 2004 200 mil. Kč, řadí mezi velké podniky.  Za 12 let své 

existence se firma JTA – Holding, spol. s r.o., stala prosperující společností, která má 

své místo na tuzemském trhu. (18) 

3.3.1. Firemní hodnoty: 

Firma se řídí následujícími firemními hodnotami. 

 Záleţí nám na našich klientech a obchodních partnerech. 

 Abychom si mohli být jisti svým řemeslem, musíme mít podporu ve svém týmu 

zaměstnanců. Naši zaměstnanci jsou neustále školeni v nových technologiích, a 

zároveň jsou mistry těch tradičních. Kvalitní práce je u nás samozřejmostí. 

 Usilujeme o to, aby tým našich zaměstnanců byl stabilní a loajální. Tím 

zajišťujeme pro klienta profesionální a sehranou odbornou práci. 

 Jakost v popředí zájmu 

 Veškeré činnosti v oblasti provádění pozemních staveb a dodávání stavebních 

prací, včetně montáţe ocelových konstrukcí, jsou ve shodě se systémem 

managementu jakosti s normou ČSN EN 9001:2001. (18) 

3.3.2. Prestižní ocen ní: 

 Ocenění Dům roku 2000 společnost získala za rekonstrukci rohového domu na 

Jiráskově náměstí v Ostravě. (18) 
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3.4. Politika jakosti společnosti 

3.4.1. Politika integrovaného systému managementu 

Ekonomický rozvoj firmy, dosaţení významného podílu při realizaci pozemních staveb 

v Moravskoslezském kraji a trvalé uspokojování zákazníků jsou hlavní strategické cíle 

JTA-Holding spol. s r.o. 

Pro dosaţení těchto cílů bylo vedením společnosti rozhodnuto řídit se následujícími 

zásadami integrovaného systému managementu (IMS). (18) 

3.4.2. Orientace na zákazníky, dodavatele a ve ejnost 

Společnost si vytyčila cíle ve vztahu ke svým zákazníkům, dodavatelů a zaměstnancům 

a proto chce: 

 zvyšovat míru spokojenosti zákazníků prostřednictvím vysoké kvality 

nabízených produktů ve stanovených kvalitativních parametrech, ve sjednaných 

termínech na úrovni konkurence-schopných cen, 

 trvalé sledovat a vyhodnocovat potřeby zákazníků, 

 zlepšovat environmentální a bezpečnostní profil firmy a jeho výsledky 

poskytovat veřejnosti, 

 budovat vzájemně výhodné vztahy s dodavateli prací i materiálů v rámci našich 

stavebně montáţních aktivit, s těmito partnery dále rozvíjet zásady jednotlivých 

systémů managementu, 

 posuzovat moţné dopady, vlivy na ŢP a BOZP, vytvářet programy ke 

zlepšování BOZP a jednotlivých sloţek ŢP, 

 zaměřit se na minimalizaci negativních dopadů ze stavební činnosti na ţivotní 

prostředí, 

 docílit profesionálního jednání a vystupování zaměstnanců společnosti na 

veřejnosti, 

 upevňovat a prohlubovat míru firemní kultury, 
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 spravedlivě provádět hodnocení a odměňování zaměstnanců tak, aby 

zaměstnanci byli dostatečně motivování k plnění firemních cílů, 

 podporovat trvalé odborné vzdělávání a výcvik, 

 poskytovat všem zaměstnancům sociální podmínky, pracovní a ochranné 

prostředky, 

 podporovat vyuţívání osobního tvůrčího potenciálu a zkušeností, 

 spolupracovat se zaměstnanci při zvyšování kvality prací, prevenci znečišťování 

prostředí a dodrţování zásad BOZP, 

 zlepšovat technické a materiální vybavení pro dosahování vysoké míry kvality 

prací se zřetelem na prevenci ochrany ŢP a bezpečnost práce, 

 podporovat týmovou práci jako metodu úspěšného řešení úkolů, 

 uplatňovat účinnou informovanost v rámci kolektivu firmy. (18) 

3.4.3.  WOT analýza společnosti 

 ilné stránky  labé stránky 

 Finanční síla 

 Goodwill 

 Postavení a délka působení na 

trhu 

 Kapacita ve vývoji, spolupráce 

s VŠ 

 Kvalita prací a plnění termínů 

 Reference, certifikát jakosti 

ISO 9001:2009 

 Pokrytí celé ČR – operativnost, 

flexibilita, 24 hodinový servis 

 Vlastní výrobní a 

administrativní prostory 

 Neuspokojivá administrativa a 

kontrola činností 

 Vysoké náklady na servisní činnost 

 Jazyková nevybavenost 

zaměstnanců 

 Zdlouhavé a sloţité vnitřní procesy 
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 Zkušený management,  

 mladý kolektiv schopný 

pracovat v týmu a uplatnit své 

znalosti pro růst firmy 

P íležitosti Hrozby 

 Spolupráce podniků 

 Nákup špičkové technologie – 

vyšší produktivita a efektivita 

práce 

 Programy podpory pro MSP 

 Dlouhé dodací lhůty 

konkurence 

 Vyuţití velkého potenciálu trhu 

EU 

 Předpoklad silného rozvoje 

odvětví 

 Nestabilní trh 

 Vstup konkurence na trh 

 Omezující legislativa 

 Cena strojů 

 Výhody zahraničních 

konkurenčních firem na trhu 

 Diskriminace 

 Pomalé oţivování trhu po 

ekonomické krizi 

 Nekvalifikovaná pracovní síla 

 

3.5. Popis informačního systému společnosti 

3.5.1. Popis software společnosti 

V době psaní této práce je do sítě společnosti připojeno 18 počítačů. Softwarové 

vybavení je u většiny z nich totoţné. Operační systém MS Windows XP Proffesional je 

nainstalován na všech počítačích v síti, kromě serverů. Dalším standardním vybavením 

je kancelářský balíček aplikací MS Office 2003, který slouţí většině zaměstnanců pro 

tvorbu a editaci textových dokumentů, práci s tabulkovým editorem a také pro snadnou 

e-mailovou komunikaci. Všechny počítače jsou také vybavené antivirem ESET NOD32 

Antivirus společnosti Eset software s.r.o., tento produkt slouţí jako antivir, antispam a 

firewall v jednom a poskytuje tak standardní ochranu firemní sítě i jednotlivých 

počítačů. Na některých počítačích je však nainstalován další software.  
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Jako účetní program společnosti slouţí Winduo, který je nainstalován na třech 

počítačích. Jeho sluţby pak vyuţívá zejména účetní, asistentka ředitele a ekonomka 

společnosti.  četní software WinDUO společnosti Čapek – WinDOU s.r.o. je program 

s devatenácti-letou tradicí slouţící k vedení účetnictví malých a středních firem. 

Program dále odpovídá zákonům o účetnictví, daňí z příjmu, zákonu o DPH a dalším 

souvisejícím zákonům a vyhláškám. Ve společnosti se pouţívá téměř od vzniku, coţ 

znamená, ţe jeho uţivatele jsou na práci v něm zvyklí a umějí s ním rychle a efektivně 

pracovat.  

Na jednom počítači je také nainstalován mzdový software MZDY-L společnosti RON 

Software s.r.o. Jeho sluţby vyuţívá ekonomka společnosti. Jedná se o program 

poskytující komplexní zpracování mzdové a personální agendy. Je v něm moţno počítat 

všechny typy mezd s ohledem na jednoduchost obsluhy. Jedná se o jednouţivatelskou 

licenci, která smí být nainstalováná pouze na jednom počítači. Vzhledem k počtů 

zaměstnanců společnost nevyţaduje síťovou instalaci sloţitějšího softwaru. Výhodou 

tohoto programu je moţnost vlastního nastavení jednotlivých parametrů výpočtu mezd 

bez nutnosti aktualizace. Další výhodou je vzájemná podpora s účetním programem 

WinDUO, při komunikaci mezi těmito dvěma programy nedochází tak ke zbytečným 

ztrátám dat a k prostojům z převáděním dat do odpovídajícího formátu. Z tohoto 

programu je moţno přenášet data pomocí importu a exportu jednoduše a efektivně.  

Dalším pouţívaným programem je MS Project 2003 nainstalovaný na jednom počítači. 

Jeho sluţby vyuţívá plánovač výroby. MS Project je nástroj slouţící projekt 

managementu a je součástí kancelářského balíku MS Office. Plánovač výroby díky 

tomuto softwaru získává podporu při projektovém řízení, zprávě úkolů a zjišťování 

aktuálního stavu projektu. Dále můţe vyuţívat nástrojů jako Ganttové diagramy, 

kalendáře, přehledy peněţních toků, finanční analýzy a také stanovení kritické cesty 

pomocí modelů CPM nebo PERT. MS Projekt je také plně kompatibilní s jinými 

součástmi balíku MS Office. Spolupráce s aplikacemi MS Outlook a MS Excel je velmi 

jednoduchá umoţňuje tak jednoduchou generaci dat slouţících k řízení projektu.  
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Tab. 3:  oftwarové vybavení společnosti (Zdroj: vlastní) 

Popis počítače Úplný název počítače Doplňkové SW vybavení 

Windows 
Backoffice 
server 

Print server,SQL, Windows Backoffice 
server 

Samba Ubuntu 
File server 

File server, local share Ubuntu 9.1 

PC01 Ředitel   
PC02 Účetní Winduo 

PC03 Ředitelka   
PC04 Asistentka Winduo 
PC05 Asistentka   
PC06 Ved. obchod.tech. 

Úseku 
  

PC07 Plánovač výroby MS Project 
PC08 Manažerka   
PC09 Stavbyvedoucí   
PC10 Administrátor   
PC11 Příprava stavby   
PC12 Stavbyvedoucí   

PC13 Rozpočty Auto CAD 
PC14 Stavbyvedoucí   
PC15 Ekonomka Winduo + RON mzdy 
PC16 Výrobní ředitel   
PC17 Stavbyvedoucí   
PC18 Reklamace   

 

3.5.2. Popis hardware společnosti 

Do sítě společnosti je připojeno 18 počítačů. V síti se také nachází 7 tiskáren, z toho 

jsou 3 síťové (tiskárny značky Sharp, oboustranné) a 4 tiskárny HP LaserJet 1022, které 

slouţí jen pro jednotlivé uţivatelé. Kanceláře společnosti se nachází na dvou patrách 

vícepatrové budovy. Rozvody sítě byly v budově jiţ dříve a tak společnost musela 

investovat pouze do aktivních prvků a koncových prvků. Na všech pracovních stanicích 

je nainstalován operační systém MS Windows XP professional. K síti je také připojen 

fileserver, který běţí pod operačním systémem Linux Ubuntu 9.1 (Karmic Coala) a 

slouţí ke společnému přístupu ke sloţkám s jednotlivými stavbami. Tuto sluţbu 

provozuje Samba Ubuntu File server a mají k ní přístup jen někteří uţivatelé. Dále je 

k lokální síti připojen počítač, který poskytuje sluţby dnes jiţ zastaralého Windows 
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Backoffice serveru, který poskytuje SQL databázi, print server a exchange server. 

Sluţby SQL databáze vyuţívá zejména ekonomický software Winduo, který je ve firmě 

vyuţíván třemi zaměstnanci. Tuto databází také vyuţívá mzdový software RON, který 

je nainstalován na jedné stanici. Exchange server zajišťuje příjem a odesílání 

poštovních zpráv, správu kalendáře a kontaktů, sdílení veřejných sloţek, moţnost 

přístupu do poštovních schránek přes webové rozhraní, přístup k systému pomocí 

mobilních zařízení a vlastnost datového úloţiště.  

Připojení k internetu společnosti zajišťuje firma PODA a.s. u které podnik vyuţívá 

tarifu GarantFiber. Je to sluţba firemního připojení k síti Internetu pomocí 

vysokorychlostní optické sítě. Optická síť je přivedena aţ do sídla firmy s rychlostí 1 

Gb. Jedná se tak o sluţbu poskytovanou prostřednictvím nejmodernějších dostupných 

technologií. Připojení touto cestou má jisté výhody a to zejména: 

 p ipojení  ez časového a datového omezení 

 samostatn  datov  kanál  ez sdílení   ez agrega e) 

 symetri ké nastavení ry hlosti k zákazníkovi i od něj  upstream = downstream) 

 firewall pro o hranu  a i h dat a  a eho počítače 

 kompletní dopl kové slu  y (13)
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Obr.  6:  chéma počitačové sít  (Zdroj: vlastní) 
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3.5.3. Popis orgware 

Ve firmě jsou také zavedena pravidla chování uţivatelů v firmení síti. Kaţdý projekt 

stavby je ukládán na fileserver v samostatné sloţce, proto je nutné, aby všichni 

stavbyvedoucí a osoby pracující na projektech staveb, pracovali se soubory přímo na 

fileserveru a ne na svém disku. V případě porušení tohoto pravidla by mohlo dojít ke 

ztrátě dat a dalším komplikacím spojeným s redundancí dat. Další pravidla stanoví 

pravidelné intervaly, způsob a odpovědnou osobu za zalohování dat. Ve firmě probíhá 

pravidelné zálohování fileserveru pomocí zapojení disků do diskového pole RAID 1. 

Je to nejjednodušší a zároveň efektivní ochrana dat. Provádí se zrcadlení obsahu disků, 

coţ znamená, ţe v případě výpadku jednoho disku se pracuje s kopí, která je ihned 

k dispozici. Riziko poruchy pevného disku a s ní spojených komplikací je tak sníţeno 

na polovinu. Poslední pracovní den týdne se také zalohují všechny změny provedené 

na fileserveru na externí disk. Tento příkaz je prováděn pomocí VBA skriptu, který 

byl vyvinut ve firmě. Tímto úkolem je pověřen pracovník IT oddělení firmy. Ten je 

také zodpovědný za pravidelné měsíční zálohy celého obrazu disku fileserveru a 

firemní pošty. Komplexní záloha celého systému se provádí pravidelně na konci 

fiskálního roku společnosti. Všechny data jsou uloţená na externí disk, který je 

posléze spolu s dalšími důleţitými dokumenty uloţen do firemního trezoru. Je vidět, 

ţe firma přistupuje k zálohování svých dat velmi odpovědně a je si vědoma následků 

případné ztráty dat. 

3.6. M  ení efektivnosti    společnosti 

V úvodních otázkách průzkumu jsem se dozvěděl, ţe ve firmě pracuje 50-99 

zaměstnanců. Na webu společnosti jsem získal informaci, ţe v době psaní této práce 

(Leden 2011) společnost zaměstnává 70 pracovníků, čímţ se řadí mezi společnosti 

střední velikosti dle počtu zaměstnanců. Dle Svazu průmyslu ČR se však díky svému 

obratu, který přesáhl jiţ v roce 2004 200 mil. Kč, řadí mezi velké podniky. Společnost 

vznikla v roce 1998, transformací fyzické osoby na společnost s ručením omezeným, 

podnikající v oblasti stavebnictví. Společnost podniká pouze na území České 

Republiky a její kapitál je v rukou pouze českých vlastníků. V následujících grafech 

porovnávám jedenáct vyplněných dotazníků společností JTA – Holding s.r.o. s 1419 

dotazníky celkem, z čehoţ je 140 dotazníků z firem se stejnou velikostí (podle počtu 

zaměstnanců) a s 358 dotazníků z firem podnikajících ve stejném odvětví. 
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Uveďte prosím, v jaké pozici (p evážn ) u va í firmy pracujete. Vyberte 

nejvýstižn j í odpov ď.    

 

Graf 5: Respondenti (Zdroj: vlastní) 

Z výše uvedeného grafu č. 5 lze zjistit, ţe dotazník ve společnosti vyplnilo celé 

spektrum managementu. Nejniţší podíl na vyplnění mají pracovníci řídící hlavní 

procesy firmy, nejvyšší zase výkonní pracovníci v hlavních procesech firmy. Z tohoto 

průzkumu si lze také udělat obraz o podílu zaměstnanců společnosti v jednotlivých 

odděleních. Z grafu (otázka 5 uvedeného v příloze práce) zjišťuji také, ţe dotazník 

vyplnilo nejvíce lidi s technickým (45%) a ekonomickým (18%) vzděláním.  

Jak často používáte ve své práci informační systém firmy?  

 

Graf 6: Frekvence využítí    (Zdroj: vlastní) 

Z výše uvedeného grafu č. 6 vyplývá, ţe stávající informační systém společnosti je 

pracovníky velmi často vyuţíván. Aţ 72% pracovníků pracuje s IS většinu 

pracovního dne. Tyto informace potvrzují důleţitost IS pro tuto firmu. Ve 
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společnostech stejného odvětví i stejné velikosti lze sledovat obdobný trend, proto 

spolehlivost a komfort práce s IS je v dnešní době důleţitým faktorem 

bezproblémového chodu různorodých firem. 

Jaký používáte ve firm , kterou popisujete, informační systém, se kterým 

p evážn  pracujete?  

 

Graf 7: Druh    ve firm  (Zdroj: vlastní) 

Z grafu č. 7 sleduji, ţe většina dotazovaných společností při výběru IS volí hotové 

řešení. Pro firmu to je určitě jedno z bezproblémových východisek. Toto řešení je 

levné a rychlé. Z nabídky hotových řešení si společnosti vybírají nejenom software, 

ale i sluţby spojené s jeho provozováním. Jedním z důleţitých aspektů je zákaznická 

podpora zvoleného řešení. Můţe se však stát, ţe hotové řešení úplně neodpovídá 

poţadavkům společnosti, proto je důleţité správně stanovit poţadavky na IS a pečlivě 

systém vybrat. Mnou zkoumaný systém dle 18 % respondentů je vyvíjen ve firmě na 

míru. Toto řešení je všeobecně drahé a jeho vývoj trvá dlouho. Systémy vyvinuté na 

míru však nejvíce odpovídají podnikovým procesům a umoţňují tak bezproblémový 

chod podniku. 

Mohl by vám informační systém podporující va i práci v ní více pomáhat? 

a) Ne. 

b) Ano, zlepšilo by to částečně můj pracovní výkon (produktivitu práce). 

c) Ano, zlepšilo by to významně můj pracovní výkon (produktivitu práce). 

d) Ano, zlepšilo by to informace, které potřebuji pro rozhodování. 

e) Nevím. 
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Graf 8: Možnosti systému (Zdroj: vlastní) 

Další důleţitou informací je, zda by mohl informační systém více pomáhat 

zaměstnancům ve vykonávání jejích práce. Z výsledků je zřejmé, ţe respondenti se 

domnívají, ţe systém by jim mohl usnadnit výkony jejich pracovní činnosti a tak 

zvýšit jejich efektivitu práce. Systém by mohl dále také zlepšit podporu pro získávání 

a distribuci informací slouţících k rozhodování. Tyto výsledky jsou dosti znepokojivé, 

a proto bych managementu doporučil investice do informačních technologií 

společnosti, zejména do IS, který by nekladl zaměstnancům překáţky, ale lépe by 

podporoval jejich pracovní činnost.  

Jak je informační systém, se kterým nejvíce pracujete, rozsáhlý / velký? 

a) Pouţívám jen kancelářský balík, např. Microsoft Office. 

b) Malý systém, v ceně řádově desítky tisíc Kč. 

c) Velký systém, ERP a podobně v ceně řádově stovky tisíc aţ miliony Kč. 

d) Nevím. 

 

Graf 9: Rozsah systému (Zdroj: vlastní) 
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Mnoho firem si neuvědomuje důleţitost svých informačních systémů a dostatečně 

neinvestuje do jejich inovace a rozšíření. Tímto firma můţe přehlédnout důleţitá data 

a informace vně i v okolí podniku a přijít tak o moţnost rychlé reakce. Manaţeři 

investice do informačních technologií společnosti podceňují. Ve stavební firmě plní 

podpůrnou roli, ale z výše uvedených informací vím, ţe většina pracovníků s IS 

pracuje většinu pracovního dne, nebo několik krát denně. Také si většina 

dotazovaných myslí, ţe by jim mohl IS společnosti více pomáhat a tak zlepšit jejich 

pracovní výkon. Z výše uvedeného grafu (Graf 9) je zřejmé, ţe firmy se stejnou 

velikostí i firmy podnikající ve stejným odvětví vyuţívají sluţeb velkého systému, 

ERP a systémů, jejichţ cena se pohybuje v řádech stovek tisíc aţ miliónů Kč. Ve 

společnosti JTA – Holding s.r.o. respondenti vyuţívají však sluţeb malého systému v 

ceně řádově desítek tisíc Kč, nebo pouze kancelářských balíků. Z toho vyplývá, ţe 

management mnou sledované společnosti v poslední době nevynaloţil tolik 

finančních prostředků do informačních technologií jako konkurenční firmy i firmy 

stejné velikosti.  

Co považujete za nejlep í na informačním systému, se kterým nejvíce pracujete 

(s čím jste pln  spokojen/a)? 

a) Techniku. 

b) Programové vybavení. 

c) Rychlost odezvy/ zpracování. 

d) Podporu. 

e) Přesnost a úplnost dat poskytovaných systémem. 

f) Systém plně vyhovuje mým potřebám. 

g) Uţivatelská přívětivost a snadnost ovládání. 

h) Nic z toho není zcela uspokojivé. 
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Graf 10:  labé a silné stránky firemního    (Zdroj: vlastní) 

Pomocí dotazů na spokojenost pracovníku s jednotlivými částmi systému můţu 

odhadnout jeho silné a slabé stránky. Lze také určit, kterým směrem by se měl systém 

zdokonalovat a které části systému dočasně vyhovují. Dle respondentů lze usoudit, ţe 

hardwarová vybavenost firmy je dostačující a není tak třeba ji v blízké budoucnosti 

upgradovat. Pracovníci jsou také spokojení s rychlosti odezvy systému, coţ naznačuje, 

ţe i síťový hardware je dostačující. Další silnou stránkou má být i softwarové 

vybavení společnosti, avšak nikdo z dotazovaných nebyl spokojen s přesností a 

úplností dat poskytovaných systémem. Tento fakt mi naznačuje, ţe ve firmě se 

vyuţívá více programů, které nemusí být mezi sebou kompatibilní. Tento problém by 

dokázal vyřešit komplexnější IS, který by pokrýval více firemních procesů současně. 

V porovnání se zbytkem společností jsou pracovníci spokojení i s uţivatelským 

rozhraním softwaru. Můţe to znamenat, ţe pracovníci jsou na software zvyklí a uţ 

delší dobu s ním pracují, nebo podstoupili školení, ve kterém se se softwarem 

seznámili a v praxi se jim snadně a intuitivně ovládá. Mezi slabé stránky jde zařadit 

podporu. Nikdo z dotazovaných s ní není plně spokojen. To můţe znamenat absenci 

stálého pracovníka na pozici podpory informačních technologií.  
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Jak dlouho musíte prům rn  čekat na vy ízení požadavku na opravu Va eho 

počítače v p ípad  technické poruchy? 

 

Graf 11: Rychlost opravy (Zdroj valstní) 

V případě poruchy se zaměstnancům JTA – Holding s.r.o. nejčastěji dostane opravy 

aţ za 1-2 dni, coţ je poměrně dlouhá doba, kdyţ přihlíţíme na fakt, ţe zaměstnanci 

pracují s IS větší část dne. Čekáním na opravu vznikají prostoje a efektivita práce tak 

klesá.  

M l by Vá  zam stnavatel (podle Va eho názoru) investovat do informačních 

systémů více pen z? 

 

Graf 12: Investovat do   ? (Zdroj: vlastní) 

Přibliţně polovina celkových dotazovaných respondentů si myslí, ţe by jeho 

zaměstnavatel měl více investovat do informačních systémů. Tento fakt můţe 

souviset s nespokojeností zaměstnanců se stávajícími systémem. S rychlostí vývoje 

dnešních informačních technologií se podniky musí přizpůsobovat novým trendům a 
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průběţně inovovat svůj IS, jinak můţou přehlídnout důleţité informace a přijít tak o 

konkurenceschopnost. Z grafu č. 12 je patrné, ţe 66 % dotazovaných zaměstnanců 

společnosti JTA – Holding zastává tentýţ názor a proto se i po managementu 

předpokládá, ţe v nejbliţší budoucnosti bude investovat do informačních technologií. 

3.7. Analýza HO  8 

Pomocí dotazníků jsem získal data k výpočtu hodnocení jednotlivých oblastí 

informačního systému firmy. Tyto dotazníky vyplnili pracovníci pracující denně 

s informačním systémem společnost. V kaţdé oblasti jsem vyloučil otázky 

s maximálním a minimálním bodovým ohodnocením a následovně jsem vypočítal 

aritmetický průměr ze zbylých odpovědi. Výslednou hodnotu jsem zaokrouhlil 

matematickým zaokrouhlováním. Po výpočtu jsem zjistil, ţe nominální hodnoty 

oblastí mnou zkoumaného IS jsou pouze na dvou úrovních a to: 3 – střední úroveň a 4 

– vysoká úroveň. Toto hodnocení jsem shrnul v následující tabulce.  

Tab. 4: Hodnocení oblasi metodou HO 8 

Ozančení oblasti metody HO  8 Hodnocení oblasti 

Hardware 3 

Software 4 

Orgware 4 

Peopleware 3 

Daraware 3 

Customers 3 

Suppliers 3 

Management IS 3 

Hodnoty jednotlivých oblastí IS splňují podmínku, ţe v souboru stavů oblastí se 

mohou vyskytovat pouze dvě sousední hodnoty u a u+1, proto ho můţeme povaţovat 

za vyvážený. Souhrnný stav informačního systému se rovná nejniţší úrovni 

jednotlivých oblastí podle vzorce: u = min ( usw, uhw, uow, upw, udw, ucu, usu, uma ). 

V případě IS společnosti JTA – Holding platí tedy, ţe souhrnný stav u = 3 (střední 

úroveň). V dalším kroku jsem stanovil význam IS pro firmu. Dle respondentů IS 

firmy je pro správný a bezproblemový chod důleţitý, avšak ne klíčový. Jeho případny 
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výpadek výrazně neovlivní chod firmy, její zisk nebo spokojenost zákazníků. 

Hodnota (v) se tedy rovná 0. 

 

Graf 13: Znázorn ní hodnocení oblasi metodou HO 8 (Zdroj: vlastní) 

Tab. 5: Význam informačního systému pro firmu (Zdroj: Koch tabulka str.77) 

Hodnota (v) Význam informačního systému 

 

-1 

Zkoumaný informační systém není pro chod firmy důležitý, 

nepřináší ani zvýšení produkce, zisku, ani úsporu pracnosti. Chod bez 

něj není ohroţen 

 

0 

Zkoumaný informační systém je pro chod firmy důležitý, jeho 

krátkodobý výpadek v ak výrazn  neovlivní chod firmy, zisk nebo 

spokojenost zákazníků 

 

1 

Zkoumaný informační systém je pro chod firmy klíčov  důležitý, 

jeho byť jen krátkodobý výpadek výrazně ovlivní fungování firmy, 

zisk či spokojenost zákazníků 

  

Důleţitým faktorem je vztah mezi významem informačního systému a doporučeného 

stavu informačního systému. Tento vztah nám udává, zda firma investuje dostatečné 

prostředky pro svůj IS v závislosti na jeho důleţitosti. V případě IS společnosti JTA – 

Holding se tento vztah pohybuje v doporučených hodnotách dle následující tabulky. 
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Tab. 6: Doporučený souhrný stav vůči významu    (Zdroj: Koch) 

Význam IS (v) Doporučený souhrnný stav 

systému d(v) 

-1 2 

0 3 

1 4 

 

Dle metody HOS 8 pro tuto situaci zní následující doporučení:  

  P imě en  stav k v znamu informačního systému.  oporučení: zamě it se na 

vyvá enost     dr et jeho souhrnn  stav na dosa ené  rovni“ (6) 

V případě strategie expanze, která je obvykle zacílená na skokové zlepšení stavu 

informačního systémů, můţe být zvýšen pouze souhrnný stav. Toho však lze docílit 

pouze zvýšením úrovně většiny oblastí, coţ můţe být z finančního hlediska velmi 

náročné. Následkem toho můţe vzniknout robustní systém, který nebude dostatečně 

vyuţíván a investice se tak stane neefektivní. V případě omezení finančních 

prostředků můţe dojít ke sníţení úrovně byť jen jediné oblasti, coţ by vedlo ke 

sníţení souhrnného hodnocení celého systému a ke sraţení informačního systému do 

nevyváţenosti. 

3.8.  WOT analýza současného    

Tab. 7:  WOT analýza    firmy (Zdroj: vlastní) 

 ilné stránky  labé stránky 

 uţivatelský známy a zaběhly 

systém 

 kompatibilita dat mezi částmi 

systému 

 Dosavadní zkušenosti správce 

sítě, který pracuje zároveň ve 

významné IT společnosti 

 nedostatečná podpora pro 

management při strategických 

rozhodnutích 

 nízká kontrola výkonnosti 

zaměstnanců  

 chybějící automatizace workflow 

 moduly nejsou propojeny v celek  
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IT prostředky byly ve firmě pořizovány vţdy dle aktuální potřeby, bez uceleného 

jednotného výhledu. To mělo za následek, ţe firma JTA nemá zabudovaný jednotný a 

kompaktní ICT systém, který by podporoval její činnost. Vnitrofiremní komunikace 

 Vyuţití několika operačních 

systémů – sníţení nákladů na SW 

 

 nelze se připojit do firemní sítě ze 

vzdáleného místa  

 komunikace probíhá většinou 

osobně  

 vysoké poplatky za komunikaci  

 chybějící CRM modul 

 Neefektivní kontrola nákladů 

prostřednictvím IT  

 Nedostatečná kooperace 

jednotlivých oddělení firmy 

v důsledku nevyuţívání ICT 

 Zaostalost technického vybavení 

 Nedostatečný počet zaměstnanců 

v oblasti IT 

 

P íležitosti Hrozby 

 moţnost získání prostředků z 

rozvojových operačních programů 

vyčleněných pro ČR z fondů EU 

 moţnost získání mnoţstevní slevy 

při koupi většího počtu výpočetní 

techniky či komunikačních 

technologií 

 moţnost zavedení nového IS 

 dostatečně široká škála ICT řešení 

pro potřeby firmy 

 snadná aplikovatelnost nových 

metod a nových ICT řešení 

 

 sníţení produktivity společnosti  

 modernější systémy pouţívané 

konkurencí 

 zneuţívání absence docházkového 

systému 

 



55 

 

je zaloţena zejména na papírové formě, ICT prostředky se vyuţívají jen k běţné 

administrativní agendě. 

3.9. Posouzení analýz současného stavu    

V analytické části jsem prozkoumal stávajíci informační systém společnosti JTA – 

Holding. Popsal jsem tři oblasti informačního systému (hardware, software, orgware), 

přiblíţil jsem funkce jednotlivých programů a jejich zapojení do procesů firmy.  Dále 

jsem zkoumal jednotlivé oblasti systému, stanovil efektivnost, vyváţenost a určil jsem 

jak je informační systém pro firmu důleţitý. Dále jsem určil silné a slabé stránky 

stávajícího systému a definoval jeho největší příleţitosti a hrozby. 

Z dotazníků vyplněných zaměstnanci společnosti pracujících denně s informačním 

systémem se ukázalo, ţe většina z nich potřebuje systém k práci většinu pracovního 

dne. Firma vyuţívá většinu softwaru v podobě krabicového řešení, které splňuje 

základní poţadavky firmy na informační systém. V porovnání z konkurencí je 

současný systém menší/méně rozsáhly. Tímto firma můţe přehlédnout důleţitá data a 

informace vně i v okolí podniku a přijít tak o moţnost rychlé reakce. Z výzkumu 

efektivnosti také lze zjistit, ţe systém by mohl výrazněji pomáhat zaměstnancům, při 

jejich kaţdodenní práci a mohl dále také zlepšit podporu pro získávání a distribuci 

informací slouţících k rozhodování. Pracovníci jsou spokojení s uţivatelským 

rozhraním softwaru. Můţe to znamenat, ţe pracovníci jsou na software zvyklí a uţ 

delší dobu s ním pracují, nebo podstoupili školení, ve kterém se se softwarem 

seznámili a v praxi se jim snadně a intuitivně ovládá. Mezi slabé stránky jde zařadit 

podporu. Nikdo z dotazovaných s ní není plně spokojen a to můţe znamenat absenci 

stálého pracovníka na pozici podpory informačních technologií. Polovina 

zaměstnanců si myslí, ţe by management měl do informačního sestémů a 

informačních technologií více investovat. Pomocí metody HOS 8 jsem zjistil 

vyváţenost informačního systému. Po ohodnocení osmi oblasti IS, které byly 

hodnoceny pouze dvěma úrovněmi a to střední a vysokou úrovní, jsem dospěl 

k závěru, ţe systém je vyváţený. Souhrnný stav se tedy pohybuje na střední úrovni. 

Dále jsem zjistil význam IS pro firmu. Dle respondentů informační systém firmy je 

pro správný a bezproblémový chod důleţitý, avšak ne klíčový. Jeho případný výpadek 

výrazně neovlivní chod firmy, její zisk nebo spokojenost zákazníků. Celkové 
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hodnocení systému povaţuji tak za průměrné a v další části této práce se zaměřím na 

návrh odstranění nedostatků stávajícího systému.  
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4. Návrh  e ení 

Po důkladné analýze stávajícího informačního systému společnosti JTA – Holding 

jsem stanovil pomoci SWOT analýzy jeho silné a slabé stránky a určil jeho příleţitosti 

a hrozby. Díky těmto závěrům můţu společnosti doporučit jak svůj systém 

modernizovat a odstranit pokud moţno co největší počet nedostatků a hrozeb. Při 

návrhu řešení jednotlivých nedostatků budu brát v úvahu mnoho faktorů, na základě 

kterých doporučím managementu společnosti konkrétní řešení.  

4.1. Obecné možnosti  e ení 

Kaţdý manaţer by si při rozhodování, zda-li investovat do nových informačních 

technologií, měl odpovědět na základní otázky a to:  

 Proč potřebujeme inovovat informační systém?  

 Jaký informační systém potřebujeme? 

 Jak budeme nové technologie vybírat a implementovat?  

Na otázku „proč potřebujeme IS?“ můţeme odpovědět několika tvrzeními, nejčastější 

z nich jsou: 

 očekává se to od nás, 

 dělají to všichni, 

 přináší nám to výhody, 

 zlepšuje to naše výkony, 

 někdy nám umoţní přeţít, 

 reprezentuje naše postavení. (5) 

Na otázku jaký informační systém bude pro společnost JTA – Holding vhodný 

odpovím v části výběru a řešení jednotlivých nedostatků, při výběru se však budu řídit 

následujícími obecnými odpovědmi: 

 takový, který bude vhodný do prostředí a velikosti společnosti i trhu, 

 na který IS máme dostatek finančních prostředků, 

 jaký se nám z jednotlivých návrhů bude líbit, 

 takový, který z návrhů bude pro pracovníky nejpohodlnější, 
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 takový, který bude splňovat všechny důvody, proč ho společnost pořídila. (5) 

Na poslední otázku „jak získat IS?“ existuje v dnešní době více odpovědí. Společnost 

chystající se investovat do rozvoje svého IS se musí rozhodnout, která z variant bude 

pro ni nejefektivnější. Často dochází také k slučování jednotlivých variant ze 

zřejmých důvodů. Čtyři různé varianty zavádění nových technologií popíši 

v následující části práce. Kaţdá z variant má své výhody i úskalí. Tyto varianty 

přizpůsobím poţadavkům a stávajícímu IS společnosti JTA – Holding. 

4.1.1. Vývoj nového    na zakázku 

Jedním z méně pouţívaných způsobu zavádění nového informačního systému je 

vývoj nového systému přímo na míru podniku. Tato moţnost je bezesporu nejdraţší a 

její implementace bude trvat nejdelší dobu. K tomuto řešení sáhnou zejména firmy, 

které mají unikátní vizi či know-how a nechtějí dělat kompromisy a přizpůsobovat je 

standardním balíkovým informačním systémům dostupným na trhu. Dalším důvodem 

můţou být specifické firemní procesy natolik individuální, ţe si vyţadují vývoj 

specifického software pro jejich podporu. V případě firmy JTA – Holding, která jiţ 

má zavedený informační systém, můţe tento systém pouze doplnit a zhodnotit o 

novou přidanou hodnotu formou nástavby – např. propojení do internetu či intranetu 

či propojení s jinými systémy nebo doplnění dalších funkcí. Společnost by tak 

vytvořila poptávku na konkrétní část systému a o její navrţení a implementaci by 

poţádala jednu z developerských společností. Tato varianta má však svá úskalí 

v podobě vysoké ceny. Můţe se stát, ţe firma během krátkého času změní svou 

velikost, nebo firemní strategií a tak můţe ze systému ušitého na míru „vyrůst“. Další 

komplikací je fakt, ţe implementační firma se musí velmi dobře seznámit s podnikem 

a jeho procesy. Tyto firmy mají během analýz často přístup k interním dokumentům 

podniku, proto můţe tak dojít k případnému úniku informací. U výběru vývojářské 

firmy je tedy důleţité klást důraz na profesionalitu a diskrétnost.    

4.1.2. Nákup roz í ení a rozvoj stávajícího    

V případech, kdy firma jiţ vlastní informační systém, není vţdy zapotřebí uvaţovat 

nad koupí nového komplexního systému. Firma se musí ujistit, zdali její software není 

zastaralý a nebrzdí tak další vývoj podniku. Za těchto okolností se firma můţe 

rozhodnout pro další rozvíjení a rozšíření svého stávajícího informačního systému. 
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Dnešní trh je velmi přizpůsobivý a mnoho firem nabízí k svým produktům rozšíření. 

Toto řešení je výhodné díky tomu, ţe vyuţije jiţ investovaných prostředků do IS. 

Dalším argumentem je fakt, ţe zaměstnanci společnosti jsou jiţ zvyklí a obeznámení 

se stávajícím prostředím. U přechodu na nový systém by museli všichni zaměstnanci 

pracující s IS projít sérií vzdělávacích kurzů, které často bývají nákladné. 

4.1.3. Nákup hotového  e ení 

Společnost JTA – Holding v současné době vyuţívá více produktů v podobě 

„krabicového řešení“. Tyto produkty zajišťuji firmě většinu procesů jako účetnictví, 

mzdy, ekonomií. V některých oblastech se však firma potýká s absencí podpory 

informačního systému. Řešení v podobě nákupu hotového řešení pro vyplnění 

nedostatků systému se zdá být velmi pragmatické. Firma porovná své poţadavky se 

škálou produktů a vybere si ten nejvhodnější. Tento způsob je rychlý a poměrně levný. 

V případě odlišnosti firmy od konvenčních zákazníků se můţe stát, ţe hotové řešení 

nebude odpovídat firemním poţadavků úplně přesně.   

4.1.4. ASP (Application Service Providing) 

Pronájem aplikačních sluţeb prostřednictvím internetu, takzvané ASP podnikání, je v 

ČR zatím málo rozšířené. Avšak v poslední době pokrok na poli cloud computingu je 

znatelný. Všechny větší společnosti jako Google, Microsoft, nebo Apple se snaţí 

přinést touto formou sluţby k běţným uţivatelům i do firemního prostředí. 

Application Service Providing (ASP) je progresivní forma outsourcingu (odsunutí) 

určité činnosti na jiný podnikatelský subjekt. Provider (poskytovatel) dodává 

aplikační sluţby ASP prostřednictvím internetové sítě. Uţivatelům přináší tento 

způsob především úsporu finančních prostředků, které by jinak museli vynaloţit na 

pořízení software. V případě firmy JTA holding, která jiţ investovala do svého 

software dříve, je tato forma nevýhodná. Dalším argumentem proti pouţití ASP je 

závislost na internetovém spojení. V případě výpadku internetu by tak firma nemohla 

pokračovat v části svých procesů. Vyuţívání vzdálených serverů je také spojeno 

s rizikem úniku interních firemních informací. 
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4.2. Návrh  e ení kolob hu faktur 

4.2.1. Automatizace workflow  

Workflow znamená vyuţívání aplikací a technologií pro automatizace výkonů v 

kaţdé fázi obchodního procesu. Příkladem uţití workflow jako komponenty 

ECM  mohou být automatický oběh dokumentů nebo oběh úkolů k mezi uţivateli, 

kteří jsou za práci na dokumentu nebo úkolu zodpovědní. Ve společnosti JTA – 

Holding zatím nebyla zavedena ţádná automatizace workflow. Firma denně přijímá 

od svých dodavatelů faktury za materiál, vykonanou práci a sluţby. Koloběh faktury 

ve firmě se skládá ze šesti částí. Stavbyvedoucí po přijetí faktury a jejím potvrzení ji 

dále předává sekretariátu. Asistentka fakturu ručně převede do účetního softwaru 

Winduo a posílá ji dále ředitelce společnosti. Ta kontroluje a porovnává ceny a počet 

s nasmlouvanými cenami. V případě shody, dokument putuje dále k řediteli, který 

díky jeho technickým znalostem a vyjednávací síle můţe po dohodě s dodavatelem 

srazit ceny jednotlivých poloţek faktury. Další krok má na starosti opět asistentka, 

která znovu vloţí jiţ upravenou fakturu do účetního systému. V posledním kroku 

účetní pomocí účetního softwaru a webové aplikace odešle fakturovanou částku na 

účet dodavatele.  

S tímto uspořádáním jsou spojeny následující nevýhody. 

 Schválení faktury k proplacení trvá příliš dlouho. 

 Převáţení faktur mezi stavbami je příliš pracné. 

 Občas se stává, ţe se faktura ztratí. V takovém případě musí pracovníci 

účtárny telefonovat stavbyvedoucím a zjišťovat, kde se faktura nachází. 

Někdy dokonce nezbyde, neţ si vyţádat novou fakturu a dát ji do oběhu od 

začátku. 

 Kompletace podkladů pro přiznání k DPH, která je prováděna kaţdý měsíc, je 

příliš pracná. Finanční oddělení totiţ musí o kaţdé faktuře vědět, zda bude 

schválena k proplacení nebo vrácena dodavateli. V řadě případů to vyţaduje 

dohledat fakturu a přimět schvalující, aby o ní rychle rozhodli. 

 Schválené faktury se ukládá do fyzického archivu. Pokud chce stavbyvedoucí 

vědět, které faktury jiţ schválil, musí dojet do centrály, zjistit, ve kterých 

šanonech jsou „jeho“ faktury a vyhledat si je. 
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Firmě tak můţou vznikat problémy spojené s tímto procesem, proto společnosti 

doporučuji vyuţít jeden ze softwaru podporujíci proces elektronického schvalování 

faktur. Tento proces se skládá také z několika kroků, které níţe krátce popíšu. 

 

4.2.2. Digitalizace a zavedení faktury do systému  

V prvním kroku je potřeba fakturu naskenovat. Výstupem tohoto kroku by měl být 

obraz papírové faktury a co nejvíce informací o faktuře. K tomuto je důleţité míti 

kvalitní přijaté faktury. Ojediněle se však stává, ţe příchozí faktura je tištěna na 

jehličkové tiskárně a její čitelnost není nejlepší. Musíme také brát ohled na fakt, ţe 

obraz faktury po naskenování ztrácí část své kvality. Po naskenování přichází ke 

slovu systémy pro zvýšení čitelnosti naskenovaného obrazu. Tyto systémy umí 

nastavit optimální kontrast a jas, odstranit šum, sjednotit barevné pozadí, zvýraznit 

příliš tenké znaky, ba dokonce obrátit opačně vloţený papír. Na pracoviště, které bude 

mít za úkol ono skenování a vkládání informací z faktury do systému bude zapotřebí 

koupit kvalitní scanner i vhodný software. Naskenovaná faktura můţe být opatřena 

certifikovaným časovým razítkem, coţ je obdoba elektronického podpisu. Díky 

časovému razítku se můţeme za určitých okolností zbavit archivu papírových faktur a 

tyto skartovat. Pro usnadnění a zrychlení onoho přepisování faktur do systému 

doporučuji také zakoupení dvou monitorů. Pracovník si tak můţe svou pracovní 

plochu rozdělit na dvě části. Na jednom z nich se budou zobrazovat údaje z účetního 

systému a na druhým (otočeným na výšku) se bude ukazovat obraz faktury. Tento 

systém v neposlední řadě přispívá k ergonomii zpracování faktur minimalizaci počtu 

kliknutí, tahů myší a úhozů kláves. 

Dalším způsobem pro „těţbu“ dat z elektronické faktury je systém rozpoznávání 

znaků OCR. Tento systém dokáţe přečíst informace na faktuře a převést je do znaků a 

čísel, takţe je při zavádění do účetního systému není nutné přepisovat. V tom případě 

firma ale musí mít na zřeteli, ţe i při automatickém zavádění faktury do účetního 

systému je třeba provést kontroly, které jsou prováděny účetní před účtováním faktury. 

Dalším krokem je uloţení papírové faktury do firemního archívu a předání obrazu a 

dat faktury do zabezpečeného archivního serveru. 
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4.2.3.  chvalování faktur 

Proces schvalování ve společnosti JTA – Holding je různorodý. Ne všechny faktury 

procházejí skrz stejné schvalovatele. Určení schvalovatelů se řídí dle výše částky, 

druhu zboţí, ostatními údaji na faktuře nebo kombinací všech těchto aspektů. 

Určování také bere v potaz druh faktur jako třeba faktury pokrývající více objednávek, 

zálohové faktury a další. Systém, který by měl automatizovat koloběh faktur, by se 

měl nejprve spojit s účetním systémem a načíst všechny údaje, které jsou podstatné 

pro schvalování faktury. Mohou to být všechny hlavičkové i poloţkové údaje, 

informace o objednávkách, smlouvách, dodacích listech a dalších účetních 

dokumentech, které mají spojitost s fakturou. Poté by měl systém provést sestavení 

seznamu všech potřebných schvalovatelů, jejichţ souhlas je nutný pro schválení 

faktury, takzvanou workflow mapu. Schvalovatelé mají být seřazení paralelně, nebo 

kombinovaně podle toho, v jakém pořadí mají fakturu obdrţet. U kaţdého z nich se 

určí termín zpracování, moţnosti přeposlání a způsob chování při nestandardních 

situacích. Poté by měl systém rozeslat e-mailové zprávy všem schvalovatelům. 

V obsahu zprávy by se měl nacházet odkaz na elektronický dokument faktury i 

všechny jeho připojené soubory. Po zobrazení přichází schválení respektive 

neschválení faktury. V tomto kroku by byla vhodná moţnost napsání komentáře 

k rozhodnutí schvalovatele, popřípadě přidání přílohy, na základě které se 

schvalovatel rozhodnl. Důleţitým parametrem nastavení systému je nemoţnost změny 

klíčových atributů faktury schvalovateli.  Při zavádění automatizace koloběhu faktur 

musí mít společnost na zřeteli, ţe elektronický proces schvalování, kompetencí a 

zodpovědností by měl kopírovat systém schvalování, kompetencí a zodpovědností, 

který byl pouţíván při schvalování papírových faktur. 

4.2.4. Za čtování 

Jako poslední krok přichází zaúčtování faktury, ten se však můţe uskutečnit aţ po 

schválení faktury všemi schvalovateli. Po ujištění, ţe byly všechny náleţitosti faktury 

splněny, účetní fakturu zaúčtuje. Tím koloběh faktury končí a je uloţena 

v elektronickém archívu společnosti. Během účtování se do systému také uloţí datum 

účtování, aby všichni, kteří nemají přístup k účetnímu programu, mohli vyuţívat 

těchto informací. 
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Obr. 7:  chéma  W pro  ízení workflow (Zdroj: 12) 

4.3. Možnosti firmy 

Automatizaci svého workflow se v dnešní době zabývá mnoho firem. Management 

společnost JTA – Holding projevil o tyto sluţby také zájem, proto jsem prozkoumal 

moţnosti nasazení této technologie. V případě, ţe si firma vybere vyvíjet speciální 

aplikaci přímo na míru, musí počítat s většími náklady a delší dobou zpracování. Na 

trhu se však vyskytuje řada hotových řešení, které dostatečně uspokojí poţadavky 

společnosti na její digitalizaci a elektronické schvalování faktur. Na trhu jsem proto 

vybral tři produkty, které vyhovují poţadavkům společnosti, a ty jsem následovně 

porovnal.   

4.3.1.  NOV O  chvalování do lých faktur 

Společnost Tactica Management, s.r.o. je novou společnosti orientovanou na 

zdokonalování řízení firemních procesů. Mají zkušenosti v oblasti vývoje webového 

software, vývoje a nasazování workflow a zejména z oblasti řízení procesů ve 

společnostech. Jejich produkt Schvalování došlých faktur se prodává s licencí pro 

deset uţivatelů. V ceně 29 900 Kč můţeme počítat s kompletní podporou společnosti, 

která zajišťuje instalaci, konfiguraci, proškolení a předání do uţívání. Společnost také 

poskytuje podporu, která funguje v pracovních dnech od 9 do 16 hodin, coţ téměř 

ideálně odpovídá pracovnímu rozvrhu společnosti JTA – Holding.  
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4.3.2. WORKFLOW P ijatých faktur - NEXTUP 

Tento produkt je jako jediný z mnou vybraných tří poskytovaný jako open source. 

Společnost NEXTUP, s.r.o. věří filosofií softwarové svobody, otevřenosti a 

dostupnosti, proto jejích řešení nejsou zatíţena ţádnými licencemi a poplatky. 

Společnost také ke svým produktům dává nadstandardní servis. Na projekty poskytuje 

záruku 24 měsíců. K řešením dodává kompletní zdrojové kódy a technickou 

dokumentaci. Tato společnost si zakládá na kvalitní, rychlé podpoře. Více neţ 

polovinu poţadavků řeší do 60 minut. Produkty této společnosti vyuţívají velké firmy 

jako je ORCO, Vodafone, Activia nebo Sodexo. Díky dodání zdrojových kódu jsou 

její produkty flexibilní a kaţdá společnost si můţe program přizpůsobit dle svých 

poţadavků. 

4.3.3. Ře ení společnosti  oftware602 a.s. 

Tato společnost se zaměřuje na elektronizaci dokumentů a firemních procesů pomocí 

formulářů. Poskytuje také metodiku, která umoţňuje vymodelovat řešení přesně 

odpovídající potřebám konkrétní organizace, bez zdlouhavých mapování procesů. 

V případě implementace tohoto řešení na společnost JTA – Holding by firma musela 

nakoupit následující produkty: 

 inteligentní formulář 602XML – košilka s pravidly pro oběh, 

 inteligentní formuláře pro vyhledávání faktur v archivu, 

 systém pro správu a řízení oběhu formulářů 602XML Form Server, 

 nástroj pro provádění změn ve formulářích a vytváření nových 602XML 

Designer, 

 poradenství, školení a podpora. 

Obr.  8:  chéma schválování do lých faktur (Zdroj: 3) 
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Průběh schvalování faktur by tak vypadal následovně. Kaţdá faktura, která by přišla 

do JTA - Holding, bude zanesena do podnikového účetního systému (WinDuo) a 

zároveň oskenována a uloţena do archivu. V dalším kroku je automaticky vyplněna 

elektronická „košilka“ (inteligentní formulář 602XML), k níţ je sken faktury připojen 

jako příloha. Poté elektronická košilka obíhá po organizaci a je schvalována 

připojením elektronického podpisu. Schvalovací oběh nezávisí na uţivateli, je řízen 

systémem a odpovídá výši částky a typu poloţky. Uţivatelé by měli přístup 

k elektronickému archivu těch schválených i rozpracovaných faktur, které se jich 

týkají. (17) 

4.4. Doporučení  e ení kolob hu faktur 

Všechny tři řešení jsou velmi podobné a pokrývají všechny poţadavky společnosti. 

Liší se však v mnoha detailech, na základě kterých můţu doporučit jednu konkrétní 

firmu pro implementaci elektronizace oběhu faktur. Pro společnost JTA – Holding 

bych doporučil produkt společnosti Software602. Toto rozhodnutí jsem učinil na 

základě komplexnosti celkového portfolia poskytovaných sluţeb této společnosti. 

Z dlouhodobého hlediska také cenová nabídka je pro firmu nejpřijatelnější, kdyţ 

zahrnuje i bezplatnou podporu a aktualizaci systému. Tento produkt sice nepodporuje 

optické rozpoznávání znaků OCR, ale pro účely JTA – Holding tato vlastnost není 

klíčová. Také dobré reference velkých společností jako Hennlich Industrientechnik 

nebo Baustav svědčí o spokojenosti zákazníků a zkušenosti firmy v oboru. Toto řešení 

by zůstalo pouţitelné i v budoucnu, po nasazení pokročilejšího ERP systému. Silným 

argumentem je také intuitivní uţivatelské prostředí, kdyţ uţivatelé nebudou pracovat 

s tiskopisem, ale s interaktivním formulářem. V případě open source softwaru 

společnosti NEXTUP by bylo zapotřebí dokoupit drahou uţivatelskou podporu a pro 

upravování kódu by bylo zapotřebí najmout programátory k přizpůsobení programu 

firemním podmínkám. U produktu INOVIO je zase nevýhodou malá zkušenost firmy 

s implementací podobných produktů.  

4.5. Výb r vhodného CRM 

Jednou ze slabých stránek informačního systému společnosti JTA – Holding je 

absence CRM systému (Customer Relationship Management). V dnešní době se 

společnosti zaměřují na své zákazníky a vyuţití systémů CRM je jedním 

z předpokladů k dobrým vztahům se svými zákazníky. Systém CRM sám o sobě však 
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nevyřeší problémy, které má firma ve spojitosti se zákazníky, nebo dokonce sama se 

sebou. Tyto systémy však můţou jednotlivé nedostatky odhalit a částečně také 

predikovat a pomoct je odstranit. Vţdy to ovšem záleţí na celkové strategii péče o 

zákazníky společnosti jakosti a rozsahu vnitrofiremních procesů.  

V poslední době je nabídka hotových řešení na trhu CRM systému opravdu velká. 

Výrobci softwaru se přizpůsobili poptávce a tak firmy si můţou vybírat z široké škály 

produktů přesně podle svých poţadavků. Pro společnost JTA – Holding jsem stanovil 

obecné poţadavky na CRM, vybral čtyři produkty splňující tyto podmínky a porovnal 

je v dalších kritériích, které by mohly být přínosem pro firmu. Obecné poţadavky 

společnosti tedy jsou: 

 evidence obchodních partnerů a kontaktů, 

 obchodní případy a příleţitosti, 

 komunikace se zákazníky, 

 vnitropodniková komunikace. 

Dalším důleţitým kritériem výběru je vţdy cena. U výběru CRM by však neměla 

cena hrát zásadní roli. V případě rozhodnutí se pro šetření a výběr např. některého 

z open source řešení, můţe (avšak nemusí) firma vynaloţit nadměrné náklady na jeho 

implementaci a podporu. Následně popíšu čtyři CRM systémy dostupné na trhu, které 

jsem vybral s pomocí IT oddělení společnosti, krátce je charakterizuji, vyzdvihnu 

jejich jednotlivé přednosti i slabiny. 

4.5.1. Helios Orange – CRM Obchodní partne i 

Informační systémy společnosti LCS patří mezi nejpouţívanější a nejznámější na 

českém trhu. Tyto produkty lze rozdělit do tří skupin, jejichţ hlavním rozdílem je 

cílový zákazník. Helios Red je zaměřený na podnikatele a malé společnosti. Pro velké 

firmy je určen Helios Green. Z hlediska velikosti firmy JTA – Holding je 

nejzajímavějším však produkt Helios Orange. Výhodou tohoto systému je především 

modulová architektura. Ta umoţňuje nejen propojení jednotlivých modulů k jádru 

ERP systému Helios, ale také pouţívání kaţdého modulu zvlášť. Tento systém je 

postaven na platformě .NET a pouţívá Microsoft SQL Server, coţ by pro JTA – 

Holding znamenalo bezproblémové propojení s jiţ běţícím systémem 

společnosti. (15) 
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4.5.2. Sugar CRM 

Prodejem tohoto produktu se v České Republice zabývá zejména společnost Cornet, 

která rovněţ zajišťuje profesionální podporu. Sugar CRM je jako jediný z mého 

výběru open source. Je určen pro všechny velikosti podniku. Sugar, jak se mu 

přezdívá, se snadno přizpůsobí různým firemním procesům, protoţe poskytuje 

flexibilnější a levnější řešení neţ proprietární aplikace. Open source architektura 

dovoluje společnostem snadnější přizpůsobení a integraci svých business procesů 

nasměrovaných k zákazníkům. Sugar CRM lze zakoupit jednak jako typické 

„krabicové“ řešení. Je také moţné ho zakoupit jako hostovanou sluţbu, coţ sníţí 

jednorázové náklady a rozloţí je v čase. Jak jsem jiţ zmínil, k tomuto produktu lze 

dokoupit profesionální podporu, která zajišťuje nejen poradenství a školení ale i 

mapování firemních procesů, návrh implementace a samotné zavedení systému do 

podniku. Pro společnost JTA – Holding je zajímavá druhá ze tří verzí programu 

určená pro střední a menší společnosti. Cornet poskytuje také čtyři druhy podpory 

k CRM Sugar, pro účely stavební společnosti, která zatím nevlastní svůj CRM bude 

ze začátku postačovat bezplatná „Bronze“ podpora, která zajistí základní podporu 

včetně týdenního zálohování. Hlavní výhodou oproti konkurenci je tedy otevřený 

zdrojový kód, který umoţňuje přizpůsobit řešení potřebám a integrovat ho se 

stávajícím software společnosti, úspora vstupních nákladů na licence a nezávislost na 

dodavateli. Tento software byl oceněn jako nejlepší OpenSource aplikace roku 2010 

v soutěţi Best of OpenSource, kterou pravidelně vyhlašuje společnost InfoWord. 

 

Obr. 9: Ukázka prost edí  ugar CRM (Zdroj: 14) 
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4.5.3. eWay-CRM 

Tento informační systém je určen pro male a střední firmy. Hlavním úkolem tohoto 

CRM je zefektivnit řízení vztahů se zákazníky. CRM-eWay společnostem pomáhá 

zvyšovat výkonnost v pěti oblastech. Mezi 

tyto oblasti patří lepší sdílení informací mezi 

pracovníky firmy, podpora řízení procesů 

firmy. Dále získáme zpětnou vazbu pomocí 

přehledných reportů, nástroj pro zefektivnění 

řízení projektů a nástroj pro řízení direct 

marketingových kampaní. Jednou z výhod 

tohoto řešení je integrace s Microsoft Office. 

CRM-eWay je součástí MS Outlook a je také provázaná s MS Wordem a Excelem, 

proto pro zaměstnance nebude nutné učit a seznamovat s novým prostředím. 

Tento CRM je moţné pořídit v rámci dvou programů. V obou případech lze software 

provozovat na vlastních počítačích nebo na serverech partnera společnosti eWay. 

Programy se tedy dělí na jednorázový licenční poplatek a měsíční pronájem ASP. 

Cena licenčního poplatku pro 10-29 uţivatelů, která by pokryla potřeby JTA – 

Holding je 6 490 Kč a cena pronájmu na jeden měsíc činí 469 Kč. Jednoduchým 

vydělením těchto cen dospějeme k závěru, ţe licenční program je z dlouhodobého 

hlediska výhodnější, protoţe vynaloţené náklady na koupi licence a pronájmu (ASP) 

se rovnají jiţ po necelých 14 měsících. Navíc společnost JTA – Holding jiţ provozuje 

svůj server, na který jde nahrát eWay-CRM, a tak nemusí vynakládat další prostředky 

ke koupi hardwaru. Společnost eWay-CRM System s.r.o. také poskytuje komplexní 

podporu ke svému produktu. K výběru produktu společnost můţe dokoupit podporu 

v oblastech implementace eWay-CRM, importu dat, změny nastavení systému, 

konzultací a školení. Na stránkách společnosti jsou umístěny pozitivní reference 

k produktu eWay-CRM více neţ čtyřiceti spokojených firem coţ vypovídá o 

popularitě tohoto systému nejen v České Republice. 

Obr.  10: Kompatibilita eWay-CRM (Zdroj: 2) 
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4.5.4. Dynamics CRM 2011 

Jeden z nejznámějších CRM systémů je bezesporu 

Microsoft Dynamics CRM. Jedná se o nejkomplexnější 

řešení, které firmě přináší vše od podpory prodeje přes 

marketing aţ po moţnosti řízení a organizace 

vnitropodnikových procesů. Ze všech mnou vybíraných 

systémů je také nejnáročnější na implementaci. Spolu 

s instalací CRM systémů je také nutné nainstalovat, nebo 

uţ vlastnit a pouţívat další produkty společnosti 

Microsoft, jako je například Microsoft SQL server, 

Exchange, nebo Sharepoint. Pro JTA – Holding, který jiţ 

těchto produktů Microsoftu vyuţívá k jiným účelům, to 

znamená úsporu nákladu na doprovodný software k CRM Dynamics. V případě 

tohoto produktu existuje moţnost zvolit ze dvou přístupů. K systému se dá 

přistupovat z běţného webového prohlíţeče, nebo systém implementovat do aplikací 

MS Office a následně přistupovat pomocí tohoto programu. Uţivatel si můţe také 

vybrat mezi standardním a hostovaným nasazením. Výhody a nevýhody jednotlivých 

nasazení jsem jiţ popisoval výše. Pro vyuţití ve společnosti JTA – Holding 

doporučuji integraci systémů do programu MS Outlook, protoţe uţivatelé jsou s tímto 

prostředím jiţ obeznámeni. K samotnému programu je moţné také dokoupit doplňky 

pomocí MS Marketplace. Tyto doplňky pocházejí buď přímo od Microsoftu, nebo od 

jeho autorizovaných partnerů. MS Dynamics navíc nabízí modul analýz, který není 

nativně v předchozích systémech. Pomocí tohoto modulu lze jednoduše sledovat a 

měřit výkony organizace, organizačních jednotek, týmů a konkrétních pracovníků. V 

reálném čase lze také importovat a exportovat tabulky aplikace Microsoft Office 

Excel. Součástí řešení Microsoft Dynamics CRM je nabídka celé škály moţností 

podpory a školení, která umoţňuje vyuţít rozsáhlých sluţeb online pomocí a 

aktualizací produktů. Dále lze vybírat z celé řady servisních plánů a tak nastavit 

úroveň podpory na odpovídající hladinu. Společnost si také můţe vybrat 

z nejrůznějších školení mnoha partnerů Microsoftu, kteří zajistí proškolení 

zaměstnanců a tak bezproblémový přechod na CRM systém. Reference tohoto řešení 

Obr.  11: Kompatibilita MS 

Dynamics CRM 2011 (Zdroj: 10) 
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jsou velmi dobré, tento produkt vyuţívá mnoho středních i velkých firem, které si 

produkt pochvalují. Mezi ty nejznámější patří třeba Scania, Hudy Sport, nebo ESSOX. 

4.6. Doporučení vhodného CRM  

Na dnešním trhu se systémy CRM je celá řada produktů. Všichni výrobci se snaţí 

vyhovět přání svých zákazníků a tak výběr vhodného CRM je těţký. Porovnal jsem 

čtyři vybrané řešení, které splňují základní poţadavky společnosti JTA – Holding na 

CRM systém. Našel jsem silné a slabé stránky jednotlivých produktů a v následujících 

tabulkách jsem shrnul jejich specifické vlastnosti a přiřadil jim váhy (1-5) dle 

poţadavku managementu, kde větší váha je lepší. 

Tab. 8: P i azení váh k vlastnostem CRM 

 pecifická vlastnost Váha vlastnosti 

Integrace s MS Outlook 5 

P ístup p es web 3 

Návaznost na stávající HW,  W 4 

Odpovídá   O 9001:2000 3 

Provoz na vlastním HW 5 

(A P) pronájem služby 3 

 

V následující tabulce porovnávám specifické vlastnosti CRM u všech čtyř systémů. 

Váhy jednotlivých systémů jsem sečetl a u uvedl na konci tabulky. Větší součet 

znamená lepší celkové hodnocení. 
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Tab. 9: Porovnání dodatečných služeb CRM systémů (Zdroj: vlastní) 

Produkt/služba Helios 

Orange CRM 

Sugar CRM eWay-CRM MS Dynamics 

CRM 2011 

Integrace s MS 

Outlook 

NE-0 NE-0 ANO-5 ANO-5 

P ístup p es 

web. rozhraní 

NE-0 ANO-3 ANO-3 ANO-3 

Návaznost na 

stávající HW, 

SW 

ANO-4 NE-0 ANO-4 ANO-4 

Odpovídá   O 

9001:2000 

ANO-3 ANO-3 ANO-3 ANO-3 

Provoz na 

vlastním HW 

ANO-5 ANO-5 ANO-5 ANO-5 

 

(ASP) 

pronájem 

služby 

NE-0 ANO-3 ANO-3 ANO-3 

 oučet 12 14 23 23 

 

Zaměstnanci pracující s informačním systémem společnosti JTA – Holding jiţ delší 

dobu pracují s kancelářským balíčkem MS Office, ze kterého vyuţívají zejména  

sluţby emailového klienta MS Outlook. Právě znalost tohoto prostředí a moţnost 

implementace některých CRM systému přímo do toho programu je jedním 

z klíčových argumentů pro zavedení systému eWay, nebo MS Dynamics CRM 2011. 

Často se také stává, ţe informace o klientech vyţadují i stavbyvedoucí, kteří pracují 

na staveništi mimo sít společnosti na svých noteboocích. V tomto případě by se zdálo 

nasazení CRM skrz webové rozhraní lepší variantou, avšak společnost se rozhodla 

také vyřešit vzdálený přístup k firemní síti. Tím by se také vyřešil probl0m, kdyţ  

stavbyvedoucí potřebují mít přístup k fileserveru a všem projektům na něm i v terénu. 

Proto bych doporučil implementaci CRM do jiţ známého prostředí MS Outlook. 

Všechny produkty, kromě Helios Orange lze provozovat jak na svých serverech, tak 
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na serverech parterů. Vzhledem k bezpečnosti a citlivosti dat o svých zákaznících 

doporučuji chod na vlastním serveru. Všechny tyto poţadavky splňují dva systémy. 

Za připomenutí stojí informace, ţe ve společnosti pracuj9 s informačním systémem 

asi tři desítky lidí. MS Dynamics je pro účely společnosti JTA – Holding svým 

rozměrem a moţnostmi zbytečně rozsáhlý. Jeho implementace by trvala déle a cena 

by byla vyšší. Z těchto důvodů bude pro společnost JTA – Holding instalace eWay-

CRM vhodnější. Zakoupením tohoto produktu společnost získá mnoho výhod oproti 

dosavadnímu stavu. Společnost bude mít neustále aktuální informace o tom, kolik má 

rozpracovaných projektů, kdo na nich dělá a v které části projektu jsou, dále získá 

historií komunikace s klienty. Všichni oprávnění zaměstnanci budou mít objednávky, 

nabídky a další dokumenty vţdy po ruce. Další výhodou bude přehledné řízení 

projektů. V systému se zavede workflow pracovních postupů jednotlivých projektů a 

díky tomu všichni zaměstnanci vyřídí projekty dle definované šablony a systém 

pohlídá důleţité fáze a mezníky projektu sám. Pomocí synchronizace s účetním 

softwarem bude finanční stránka projektů úplně pod kontrolou a management bude 

mít snadný přístup k jednotlivým dokumentům přiřazeným k projektům. Důleţitou 

části systému eWay-CRM je také reporting, který  poskytne managementu nejenom 

zpětnou vazbu zákazníků, ale i sumarizaci projektů a ziskovost zakázek. To vše bude 

implementováno jako zásuvný doplněk pro Microsoft Outlook, coţ přinese řadu 

výhod. Zaměstnanci budou mít jednotné prostředí pro práci s poštou, obchodem i 

realizací projektů v jedné aplikaci a jejich školení bude nenáročné, protoţe nebude 

potřeba měnit návyky osvojené při práci s Outlookem. 

4.7. Pot ebné hardwarové zm ny 

Sloţka hardware podnikového IS nebyla jiţ delší dobu upgradovaná. Z HOS 8 

analýzy je známo, ţe současný hardware je na střední úrovni. Tato sloţka má však 

nejkratší dobu znehodnocení a proto je důleţité ji přibliţně co dva roky upgradovat, 

nebo obměňovat. V následující části jsou uvedeny parametry pro rozšíření a 

dobudování ICT infrastruktury a automatizaci administrativy společnosti JTA – 

Holding. Návrh byl rozdělen do tří částí a jeho parametry poslouţí jako podklad 

managementu, při rozhodování o dodavateli hardware. Firma by pak měla dodavatele 

řešení vybrat pomocí výběrového řízení. Hlavní kritéria pro výběr nejvýhodnější 

nabídky budou: technické řešení, výše nabídkové ceny v Kč, dodací podmínky a 

splatnost faktur. Váha jednotlivých kritérií bude specifikována v zadávací 
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dokumentaci v rámci výběrového řízení. Potřeby a priority budou detailně stanoveny 

v zadávací dokumentaci. 

Společnost má bohaté zkušenosti se zadáváním veřejných řízení v projektech se státní 

účastí a v projektech v soukromé sféře. Výběrové řízení bude realizováno dle pravidel 

pro výběr dodavatele OPPI a spolu s ţadatelem se na něm bude podílet odborná 

externí firma se zkušenostmi s administrací tohoto typu výběrového řízení.  

4.7.1. Vybudování aplikační infrastruktury 

Komponenty  e ení: 

 Hardware pro databázový a aplikační server -  optimalizovaný hardware, 

umoţňující provoz v reţimu 24x7 pro provoz mission critical páteřní 

systémové a aplikační platformy s dostatečnou výkonovou rezervou pro 

nasazení jednotlivých informačních subsystémů; s redundandními prvky 

(napájecí zdroj, diskové pole), prevencí a detekcí poruchy a servisem v reţimu 

Next Business Day tak, aby bylo moţné nasadit nepřerušitelný provoz 

s predikcí výpadku s  minimálně 95% dostupností.  

  erverový software (databázový a aplikační server+klientské licence)- 

operační a aplikační platforma Microsoft Small Business Server 2008 jako 

základní prostředek pro řízené a bezpečné sdílení dat a souborů (file server, 

databázový SQL server), sdílené připojení do internetu i jeho ochranu (proxy 

server, firewall), sdílený software pro Active Directory Services, aplikační 

server, mail server, web server a umoţňuje připojení i sdílených 

hardwarových prostředků - tiskárny, externí disková pole, páskové mechaniky 

pro zálohování. 

 Zálohování dat a zálohování napájení – zajišťující nezbytnou funkčnost 

serverové platformy v případě přerušení dodávky elektrického proudu 

(zálohování napájení) a umoţňující jak zálohování dat z jednotlivých 

subsystémů (databáze, e-mail, aplikace), tak jejich rychlé a snadné obnovení 

(Disaster Recovery) 

 Aktivní prvky pro dobudování podnikové sít  – inovace stávající lokální 

datové sítě společnosti tak, aby bylo moţné dosáhnout jednotného standardu 

Fast Ethernet (100Base-TX s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s) ve všech 
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organizačních sloţkách, coţ zajistí poţadovanou rychlost odezvy pro nasazení 

potřebných aplikačních subsystémů 

 Licence MS Office 2010 – potřebný počet licencí nejrozšířenějšího balíku 

programů, který je de facto standardem a umoţní vytvoření jednotného 

klientského prostředí na pracovištích uţivatelů a sdílení dat se zákazníky i 

dodavatelskými subjekty. 

4.7.2. Posílení a roz í ení projekčních kapacit 

 Projekční  W AutoCAD – dovybavení projekčního pracoviště potřebným 

počtem licencí projekčního SW pro rozšíření a zvýšení kapacity projekce 

 PC grafické stanice pro AutoCAD – dovybavení projekčního pracoviště 

odpovídajícím počtem PC počítačů - grafických stanic s odpovídajícím 

výkonem a grafickým subsystémem pro zpracování 2D/3D projekční 

dokumentace 

Výstupní periferie pro projekční pracovi t : 

 Vykreslovací za ízení/ plotter-pro náročné tisky CAD a 3D výstupů, vysoké 

rozlišení, šíře média 44“ (A0) s moţností tisku z role nebo na archy 

 Tiskárna A3 barevná - tiskové řešení pro operativní náhledný tisk a 

meziprodukční kontrolu při projekční činnosti 

4.7.3.  mplementace informačních podsystémů pro administrativn  

nejnáročn j í prost edí 

Řízené úloţiště digitálních dokumentů 

Klíčové vlastnosti podsystému: 

 Archivace velkého objemu dat při zachování rychlého přístupu, striktní 

zabezpečení dokumentů 

 Efektivní organizace a atributizace dokumentů (projekt, zakázka, technické 

místo apod.) 

 Zajištění přístupu na základě definovaných uţivatelských práv a rolí 

 Indexace uloţeného obsahu a rychlé fulltextové vyhledání  

 Spolupráce s běţnými i speciálními programy, vč. podpory jejich funkcí 

(CAD, GIS) 



75 

 

 Vazba na číselníky a jiná externí data 

 Vazba na ISO dokumentaci (dodrţování postupů v souladu s ISO 

dokumentací) 

 Efektivní provádění hromadných operací s dokumenty (hromadný tisk, export, 

mailing…) 

 Podpora formátů aplikace MS Office a PDF  

Document Management System  

Klíčové vlastnosti podsystému: 

 Přehledná organizace všech dokumentů a dalších údajů k projektu 

 Vytváření nových dokumentů pomocí předloh a šablon (tj. pouţití správné 

hlavičky, zápatí, razítka výkresu apod.) 

 Podpora spolupráce v rámci projektů, správa úkolů, přehledy a reporty 

 Vazba na ostatní informační podsystémy a sdílení dat 

 Řízení změn v dokumentaci (verzování, revize) 

 Podpora schvalovacích procesů (schvalování dle speciálních oprávnění/rolí) 

 Rychlé vyhledání poţadovaných informací 

 Vedení kompletní historie práce s dokumentem 

 Archivace velkého objemu dat při zachování rychlého přístupu, striktní 

zabezpečení dokumentů 

 Efektivní organizace a atributizace dokumentů (projekt, zakázka, technické 

místo apod.) 

 Zajištění přístupu na základě definovaných uţivatelských práv a rolí 

 Indexace uloţeného obsahu a rychlé fulltextové vyhledání  

 Spolupráce s běţnými i speciálními programy, vč. podpory jejich funkcí 

(CAD, GIS) 

 Vazba na číselníky a jiná externí data 

 Vazba na ISO dokumentaci (dodrţování postupů v souladu s ISO 

dokumentací) 

 Efektivní provádění hromadných operací s dokumenty (hromadný tisk, export, 

mailing) 

 Podpora formátů aplikace MS Office a PDF  
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Systém pro správu příchozích dokumentů (spisová sluţba-správa pošty) 

Dokumentový skener 

 Denní výkon min. 5000 stran, rychlost skenování min. 20 stran/min 

 Jednostranný i oboustranný scan 

 Dávkové skenování prostřednictvím podavače, multi-feed detekce 

 Skenovaný rozměr min. 50x90mm(vizitka), Skenovaný rozměr max. A4+ 

(215x305) 

 Moţnost připojení externího dokumentového loţe s rozměrem A3+ pro 

skenování nerozebíratelných příloh a technické dokumentace 

 Rozhraní USB 2.0 pro propojení se skenovací stanicí (počítač standardu PC) 

 Servis typu On-site Next Business Day výměnou za funkční zařízení 

Tiskárna čárových kódů 

 Tisk rychlostí 102mm/sec. při 203dpi 

 Tiskne do maximální šířky 56mm 

 Podporované jazyky: ZPL, ZPL II, EPL, EPL-Page Mode, EPL2, Line Mode 

 Termotisk 

 Komunikace přes USB 2.0, PrintServer 10/100 

 Odlepovač etiket, 64MB On-Board paměť 
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4.8. Rozpočet plánovaných nákladů 

  Název položky Počet  Cena za 

ks 

Cena 

celkem 

 Cena 

s DPH  

   ks tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Software Serverový 

software – 

Microsoft Small 

Business Server 

2008 (+file 

server, SQL 

server, proxy 

server, firewall, 

mail a web server)  

2 150 300 360 

MS Office 2010 30 13 390 468 

AutoCAD 5 40 200 240 

Zálohování 2 30 60 72 

Document 

Management 

System  

1 100 100 120 

Systém pro 

správu příchozích 

dokumentů 

(spisovka) 

1 100 100 120 

Implementace 1 400 400 480 

CRM – Customer 

relationship 

management 

1 250 250 300 



78 

 

 loţiště 

dokumentace 

1 200 200 240 

Hardware Hardware pro 

aplikační a 

databázový server 

+ lokální datová 

síť 

2 100 200 240 

PC stanice pro 

CAD 

10 20 200 240 

Plotter 44´´ 1 150 150 180 

Tiskárna A3 1 100 100 120 

Tiskárna čárových 

kódů 

2 10 20 24 

Dokumentový 

skener 

1 80 80 96 

Instalace 1 200 200 240 

          

Celkem       2950,- 3540,- 

 

4.9. P ínosy navrhovaných  e ení 

Tato kapitola popisuje přínosy jednotlivých návrhů. Z důvodu těţko odhadnutelných 

přesných úspor pracnosti jednotlivých pracovníků a často se lišícího průběhu 

schvalování faktur jsou uvedeny pouze kvalitativní přínosy navrhovaného řešení pro 

automatizaci koloběhu faktur. U tohoto softwaru výrobci uvádějí sníţení nákladů na 

zpracování faktur o 80 % a sníţení pracnosti aţ o 20 %. (3)  Tyto úspory se však 

týkají jen některých zaměstnanců, kteří se během jednotlivých projektů střídají. Nový 

systém pro digitalizaci a schvalování faktur zajistí společnosti JTA – Holding 

následující výhody a benefity.  
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  spora nákladů na tisk 

a poštovné 

 Automatická archivace bez 

nároků na prostor a čas 

 Sníţení administrativní 

pracnosti 

 Automatizované vytváření 

podkladů pro další procesy 

a činnosti, např. faktoring 

 Moţnost organizovaného 

sběru faktur od kontraktorů 

a dodavatelů v jednotném 

elektronickém formátu 

 Snadné vyhledání a sdílení 

faktur 

 Zrychlení zadávání údajů o 

faktuře do počítače 

 Kontrola procesu vyřízení 

faktury 

 Zkrácení času potřebného na 

schválení faktury 

k proplacení 

 Prevence ztráty originálu 

faktury 

 Snadné vyhledání a sdílení 

faktur 

 Snadná dostupnost náhledu 

ve webovém prohlíţeči (12)

 

Obecně nelze přepokládat, ţe by se vynaloţené investice do systému řízení vztahu se 

zákazníky vrátily do jednoho roku. Nejde totiţ jen o implementaci systému a zaškolení 

práce s ním. Společnost také musí brát v potaz dlouhý časový horizont spojený s 

plněním databází informacemi a osvojení si zaměstnanci efektivní vyuţívání CRM IS. 

Praxe ukazuje, ţe obvykle uplyne minimálně devět měsíců (spíše jeden rok) od 

vynaloţení první koruny po uvedení systému do jeho plného a přínosného provozu. 

Společnost tak z prvotně získá evidenci obchodních partnerů a kontaktů, komunikační 

nástroj s klienty a moţnost snadného direct marketingu. 
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Záv r 

Téma této diplomové práce naznačuje, ţe hlavním cílem bylo posoudit informační 

systém společnosti. Pro tuto práci byla vybrána stavební firma JTA – Holding s.r.o. 

Této společnosti se podařilo z 10 milionového ročního obratu v roce 1998 v průběhu 

necelých šesti let zvýšit obrat na 200 mil. Firma nyní zaměstnává cca 70 lidí, čímţ se 

řadí mezi společnosti střední velikosti dle počtu zaměstnanců. Firma si je vědoma 

nutnosti investice do svého informačního systému. Díky vstřícnosti managementu 

společnosti a dobré spolupráci s oddělením informačních technologií byla provedena 

kompletní analýza stávajícího systému společnosti. Na výstupu této analýzy se ukázalo, 

ţe společnost jiţ delší dobu neinvestovala do informačních technologií a její informační 

systém nepřináší podporu ve všech poţadovaných oblastech. Zaměstnanci však se 

systémem jiţ delší dobu pracují a jsou dobře seznámení se všemi jeho funkcemi a 

uţivatelským rozhraním. Největší nedostatky podpory systému byly zjištěny v oblasti 

řízení vztahů se zákazníky a automatizaci koloběhu faktur. Z analýzy HOS 8 IS 

společnosti vyplývá, ţe systém společnosti je vyváţený a jeho význam pro firmu 

odpovídá doporučenému souhrnnému stavu. Firma by se tak měla zaměřit na udrţení 

souhrnného stavu na dosavadní úrovni. Pro udrţení této úrovně je zapotřebí obměňovat 

tři sloţky IS a to hardware, software a orgware. V této práci byly navrţeny podklady 

pro management společnosti, které mu pomohou při rozhodování o zakoupení a 

investici do IS společnosti. Jako řešení problému s řízením vztahů se zákazníky byl 

vybrán software eWay-CRM, který odpovídá všem poţadavkům managementu, 

velikosti a hardwarovému vybavení společnosti. Pro automatizaci workflow faktur byl 

vybrán produkt společnosti Software602. Ten zajistí úsporu nákladů, sníţení 

administrativní pracnosti, prevenci proti ztrátě originálu faktury a zkrátí čas na 

schválení faktury k proplacení. Bylo také navrţeno hardwarové řešení inovace IS. 

Společnosti bylo doporučeno investovat do nových pracovních stanic, serverů i síťové 

infrastruktury. Všechny tyto návrhy vedou kromě funkčních přínosů také k úsporám 

nákladů a udrţení kroku s konkurencí.   
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