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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu potřeb a požadavků konkrétní firmy na 

informační systém, jeho výběr a implementaci. Po zpracování údajů z analýzy bude 

mým úkolem vybrat nejlépe odpovídající řešení a dále ho upravit tak, aby vyhovovalo 

potřebám dané společnosti. V poslední části se budu zabývat samotnou implementací 

informačního systému ve firmě. 

Abstract 

The Bachelor thesis focuses on the analysis of the needs and requirements of a 

particular company for the information system. After processing these data will be my 

task to choose the most appropriate solution and modify it to suit the needs of the 

company. In the last section, I will discuss the actual implementation of information 

systems in the company. 
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Úvod 

Dané téma jsem si zvolil na základě doporučení a možnosti tuto problematiku 

řešit v konkrétní firmě, se kterou jsem v blízkém kontaktu. Další z mnoha důvodů, proč 

jsem si vybral právě téma Výběr a implementace informačního systému ve firmě, byla 

zajímavost komunikace a kooperace mezi jednotlivými články či součástmi IS 

v konkrétním podniku. Přijde mi někdy až fascinující, jak velký vliv může informační 

systém mít na fungování a prosperování firmy. 

Jak už jsem zmínil, společnost, pro kterou se budu snažit vybrat systém, 

momentálně silně uvažuje o změně. Je nucena svým expandováním a několikanásobně 

zvětšeným objemem zboží zavést informační systém, který naplní její představy 

a posune tak firmu k dalším možnostem rozvíjení se.  
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Pro zpracování své bakalářské práce jsem si vybral malý podnik, ve kterém už 

se pohybuji poslední dva roky. Jedná se o firmu HADREX CZ s.r.o., která je vedena 

u Krajského soudu v Ostravě od roku 2003. Jde o obchodní společnost zabývající 

se zpracováním a prodejem použitého textilu. Právě kvůli aktuální situaci ve firmě jsem 

se rozhodl pro téma Výběr a implementace informačního systému ve firmě. Systém, 

který firma momentálně používá, slouží pouze pro účetní účely. S rostoucím počtem 

prodejen po celé severní Moravě začíná být tento typ ekonomického systému 

nedostatečný pro požadavky majitelů, a proto se rozhodli modernizovat jak software, 

tak hardware. 

Mou prací bude zjistit všechny požadavky a potřeby, které jsou nutné 

pro plynulý chod firmy, po jejich analýze oslovit případné výrobce informačních 

systémů a s nimi dále konzultovat úpravy a změny tak, aby se konkrétní ERP co nejvíce 

podobal představám vedení firmy. 

Po úspěšném výběru IS následuje samotná, stejně nelehká implementace, kdy 

se musí zajistit, aby náročnost na hardware byla vykompenzována nákupem nových 

strojů, popř. pouze aktualizací periferií. Další důležitou věcí je školení zaměstnanců.  

V rámci mnou vybrané firmy to budou asi dva až tři pracovníci, kteří přijdou 

s informačním systémem do styku. Kontrola funkčnosti systému při ostrém provozu 

je nezanedbatelnou součásti samotné implementace. Firma, které bude informační 

systém zadán, bude mít svého zástupce u první ostré zkoušky provozu a ten bude 

dohlížet na správnou funkčnost systému.  
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1  Teoretická východiska práce 

1.1 Informační systémy 

Přesná definice pojmu Informační systém se nedá jednoduše vyjádřit. Každý 

uživatel či tvůrce informačního systému (IS) používá jiné terminologie a zdůrazňuje 

jiné důležité části podsystému. Obecně můžeme chápat IS jako „množinu prvků, jejich 

vzájemných vazeb a určitého chování“ [1, s. 13].  

1.1.1 IS z pohledu architektur 

Architektura informačního systému se dá popsat jako návrh struktury systému 

vyhovující daným funkčním, informačním, kvalitativním a ekonomickým požadavkům.  

 

Obr. č. 1 - Informační systém z pohledu architektur [1, s. 14] 

 

Globální architektura je základním schématem, ideou informačního systému. 

Tvoří ji jednotlivé stavební bloky, které představují skupiny aplikací včetně jejich 

datových základen a technického vybavení. Dílčí architektury se pak zaměřují 

na podrobnější návrhy IS podle různých hledisek – můžeme zde nalézt analogii s plány 

rozvodu vody, elektřiny a plynu v plánu domu.  
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Funkční architektura rozděluje informační systém na subsystémy, skupiny 

funkcí postupnou dekompozicí globální architektury. Tato dekompozice probíhá 

až k dílčím elementárním funkcím. 

Procesní architektura se zaměřuje na popis budoucího stavu procesů 

v podniku se zaměřením na neautomatizované činnosti a funkce IS, které jsou 

plánovanými reakcemi na události, ke kterým bude docházet. Smyslem této architektury 

je připravit co nejefektivnější reakce podniku na externí události. 

Technická architektura určuje typy a rozmístění prostředků výpočetní 

a komunikační techniky. Znázorňuje se schématem a specifikací počítačových sítí, 

serverů, počtu koncových uživatelských počítačů a dalších zařízení.  

V technologické architektuře určujeme způsob zpracování jednotlivých 

aplikací v těsné návaznosti na definovanou technickou, datovou a programovou 

architekturu.  

Datová architektura představuje návrh datové základny organizace. Při návrhu 

vycházíme z definice jednotlivých objektů a jejich položek a vzájemných vazeb mezi 

nimi. Zvolíme vhodný datový model, přičemž v současnosti patří jednoznačně 

k nejrozšířenějším model relační. Výsledkem datové architektury je schéma všech 

databází a jejich vět, například v podobě entito-relačního diagramu společně 

s tabulkami struktur vět. V dnešní době představuje databázovou implementaci. 

Programová architektura určuje, z jakých programů, programových 

komponent se bude výsledný informační systém skládat a jaké vazby budou mezi nimi 

existovat.  

Komunikační architektura definuje vnější rozhraní systému a jeho 

komunikace s okolím. 

Řídící architektura definuje pravidla fungování systému, standardy, organizaci 

služeb uživatelů. Do této architektury lze také zahrnout organizační strukturu a pravidla 

fungování systému. [1] 
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1.1.2 IS z pohledu úrovně řízení 

 

Obr. č. 2 - Informační systémy z pohledu řízení [1, s. 15] 

 

Pyramida znázorňuje potřebu velkého množství informací na nejnižší operativní 

úrovni. Zatímco strategické řízení využívá především externích informací z okolí 

podniku a agregovaných informací zevnitř podniku. 

CIM (Computer Integrated Manufacturing) - jedná se o předchůdce ERP 

(Enterprise Resource Planning). Jde především o integrovanou výrobu řízenou 

počítačem. 

TPS (Transaction Processing Systems) reprezentuje druhy činností podniku 

na úrovni operativního řízení. Jejich funkce jsou prováděny opakovaně a je požadována 

vysoká rychlost odezvy a spolehlivost. Na této úrovni řízení se nejčastěji používají 

aplikace podporující konstrukční a technologické procesy. Také se využívají aplikace 

CRM (Customer Relationship Management, řízení vztahu se zákazníkem), RIS 

(Reservation IS, rezervační systémy) a další. 
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MIS (Management Information System) podporuje taktické řízení podniku. 

Provádí sumarizace a agregace dat. Na tuto část jsou kladeny vysoké nároky v oblasti 

zajištění dostupnosti, zálohování, archivace a především bezpečnost dat. 

DSS (Decision Support System) je podsystém na podporu rozhodování. 

Zaměřuje se nejen na výběr vhodných dat z databáze, ale poskytuje velice přehledné 

prezentační prostředky pro vizualizaci nebo pro distribuci jednotlivých informací 

uživatelům. 

OA (Office Automation) jsou aplikace zabývající se kancelářskými pracemi. 

Nejčastěji zahrnují textový editor, tabulkový procesor, software pro tvorbu prezentací, 

klienta elektronické pošty, atd.. OA je nasazena na všech úrovních řízení. 

EIS (Executive Information System) obsahuje aplikace, které slouží 

ke strategickému řízení podniku a k podpoře vrcholového vedení. Používají data 

získaná z nižších vrstev (TPS a MIS) i data z externích zdrojů. Na této úrovni se 

využívají specializované software nástroje, které pracují s OLAP technologií (On-line 

Analytical Processing). Základem pro další zpracování dat je jejich uložení 

ve vícedimenzionální databázi. 

EDI (Electronic Data Interchange) je část IS, která obsahuje aplikace potřebné 

pro elektronickou komunikaci s okolím podniku – dodavateli, odběrateli, zákazníky, 

bankami či státními institucemi [2]. 
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1.1.3 IS z pohledu výroby a odbytu 

Tento model představuje řešení, která jsou v dnešní době nejobvyklejší. Systémy 

SCM a CRM ovšem bývají implementovány jen u podniků, které mají velké množství 

odběratelů nebo dodavatelů. 

 

Obr. č. 3 - Informační systémy z pohledu výroby a odbytu [1, s. 17] 

 

MIS (Management Information System) – manažerská nadstavba. Manažerské 

informační systémy slouží k dokonalejšímu rozhodování na základě přesnějších 

informací. 

SCM (Supply Chain Management) – řízení dodavatelského řetězce. Podstatně 

zlepšuje schopnost reagovat na požadavky zákazníka. Umožňuje propojení jednotlivých 

článků dodavatelského řetězce (dodavatel - výrobce – distributor – prodejce – 

zákazník). 

ERP (Enterprise Resource Planning) – jádro IS podniku. Pokrývá plánování 

a řízení všech klíčových procesů v podniku na všech úrovních. 

CRM (Customer Relationshim Management) – řízení vztahu se zákazníky. Řeší, 

jak získat informace o zákaznících stávajících i budoucích, jak vytvořit služby 

a produkty, které budou zákazníkům vyhovovat, apod. [2]. 
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1.1.4 Fáze životního cyklu IS 

V této kapitole bych rád stručně popsal jednotlivé fáze životního cyklu 

informačního systému od zadání tvorby IS až po ukončení provozu. Jedná se o po sobě 

jdoucí činnosti a jejich realizace. 

1) Plánování – Zařazuje se mezi nejdůležitější fáze života IS. V této fázi 

je důležitá komunikace s uživatelem (zákazníkem). Dochází k získávání 

informací a zjišťování potřeb zákazníka. Špatně interpretované informace 

se mohou stát zavádějícími, a tím se může snižovat kvalita výsledného produktu 

a zvyšovat celkové náklady na IS. Po dokončení této fáze vzniká dokument, 

který definuje základní problémy a jejich řešení. 

2) Analýza – Dochází k detailní analýze požadavků a vzniká základ návrhu IS. 

Navrhují se moduly, které budou dále použity ve výsledném produktu. 

Analyzují se současné procesy, a ty jsou poté zakomponovány do IS. Návrh 

samotný by měl obsahovat řešení možných problémů a být co nejvíce konkrétní. 

3) Návrh – V této fázi se řeší volba vhodného softwaru, hardwaru, designu 

a dalších dílčích částí IS. Výsledkem jsou zdrojové kódy programů nebo jejich 

specifikace. 

4) Implementace – Informační systém je nainstalován na požadované stanice. 

Probíhá školení zaměstnanců, vytváří se dokumentace a případně se řeší 

poslední problémy. 

5) Provoz – Ve většině případů se začíná se zkušebním provozem. Provádí 

se kontrola a je přijímána zpětná vazba od uživatelů [3]. 

1.1.5 Způsoby zavádění IS do provozu 

Zavádění IS do provozu je jedna z etap životního cyklu informačního systému. 

U větších IS je vhodné zavádění do provozu řešit jako samostatný projekt. Je to velice 

významný krok a ostatní procesy v podniku by při jeho realizaci neměly být ovlivněny. 

Jednotlivé možnosti zavedení se od sebe liší především rychlostí. 

 Souběžné zavedení – U jednodušších systémů, je zaveden na všech pracovištích 

najednou a určitou dobu běží souběžně se starým IS. 
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 Pilotní zavedení – Při této strategii zavádění je IS zaveden na jedno připravené 

pracoviště, kde probíhá testování a zaškolování ostatních pracovníků. Po ověření 

všech relevantních částí je IS zaveden i do zbytku firmy, která je již připravena. 

Řešení se doporučuje pro značně odlišné IS. 

 Postupné zavedení – Je vhodné pro již praxí ověřené IS, které jsou vyzkoušené 

a postupně se zavádějí do struktur podniku. Odpadá zde pilotní fáze. Náročnost 

zavedení IS odpovídá složitosti a připravenosti jednotlivých pracovišť přijmout 

nový systém. 

 Nárazová strategie zavedení – Jak z názvu vyplívá, IS je zaveden v jeden 

moment a starý IS v tuto dobu ukončen. Neexistuje možnost současného běhu 

obou IS [4]. 

 

1.2 ERP (Enterprise Resource Planning) 

1.2.1 Definice 

Definic pro Enterprise Resource Planning existuje velké množství a každá z nich 

se zaměřuje na různé stránky celopodnikových aplikací typu ERP. Obecně z nich 

vyplývá, že „za ERP jsou považovány jednak aplikace, které představují softwarové 

řešení užívaná k řízení podnikových dat a pomáhající plánovat celý logistický řetězec od 

nákupu přes sklady po výdej materiálu, řízení obchodních zakázek od jejich přijetí až po 

expedici, včetně plánování vlastní výroby a s tím spojené finanční a nákladové 

účetnictví i řízení lidských zdrojů“ [5, s. 66]. 

1.2.2 Funkční moduly ERP 

Pod pojmem „moduly“ si můžeme představit hlavní činnosti, které jsou 

vzájemně propojeny a dohromady tvoří celek ERP. Na následujícím obrázku jsou 

znázorněny základní funkční moduly, které se řadí mezi nejpoužívanější v době uvedení 

produktu SAP R/3 na trh. 
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Obr. č. 4 - Základní funkční moduly ERP na příkladu produktu SAP R/3 [6] 

 

ERP pokrývají zejména dvě hlavní funkční oblasti: 

 logistiku – ERP zahrnují celou podnikovou logistiku, to znamená od nákupu 

přes skladování a výrobu až po distribuci (prodej), hlavní důraz se v této oblasti 

klade zejména na plánování zdrojů; 

 finance – zahrnují finanční, nákladové a investiční účetnictví a dále podnikový 

controlling. 

Ve struktuře jednotlivých modulů ERP se projevuje právě i toto členění na dvě 

funkční oblasti. Avšak jednotliví dodavatelé ERP mají natolik odlišná uspořádání, že při 

porovnávání nabídky uváděné na webových stránkách se jejich struktura popisů 

s ohledem na nabízenou funkčnost do značné míry sice velmi podobá, ale zároveň 

je obtížně srovnatelná. Hlavní rozdíly lze nalézt v zaměření konkrétního ERP na určitou 

aplikační oblast a určité typy procesů [5].  
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1.2.3 Logistika 

V rámci ERP jde o primární proces podniku. Jedná se o prodej, nákup, 

skladování a výrobu. Cyklus logistik obchodního řetězce tedy obvykle zahrnuje 

zpracování posloupnosti následujících úloh: 

 přijetí obchodního případu, 

 vytvoření objednávky, její specifikace, a to na základě kmenových dat, 

 plánování potřebných materiálových požadavků včetně zpracování návrhů 

na nákup, výrobu a kooperace, 

 objednání a nákup zboží a služeb od dodavatelů, 

 zajištění skladového hospodářství a řízení zásob včetně správy obalů, kontejnerů 

a nebezpečných odpadů, 

 plánovaní výrobních i předvýrobních kapacit, 

 řízení realizace výrobní zakázky včetně sběru zpětnovazebných dat z výroby, 

 vychystání a expedice hotových výrobků, 

 archivace zakázek a souvisejících dalších dat [5]. 

1.2.4 Finance 

„Základem finančního účetnictví je vedení všech finančních operací v podniku, 

které zahrnuje zejména vedení hlavní účetní knihy, saldokonta dodavatelů a odběratelů, 

správu investičního majetku a finanční konsolidaci“ [5, s. 69]. Celkový rozsah obvykle 

zahrnuje: 

 Finanční účetnictví – hlavní kniha, pohledávky, závazky, konsolidace, pokladna, 

elektronický bankovní styk. 

 Nákladové účetnictví – účetnictví nákladových a ziskových středisek, nákladové 

účetnictví zakázek a projektů, zúčtování výkonů, procesní řízení, podpora ABC
1
. 

 Controlling – kontinuální a aktuální řízení nákladů, výnosů, zdrojů a termínů. 

 Řízení hotovosti, předpověď likvidity, předpovědi cashflow, finanční plánovaní 

a rozpočty, řízení rizik, peněžní obchody. 

 Výpočet a účtování mezd. 

 Výkaznictví dle jiných účetních norem (např. IAS, IFRS, GAAP). 

                                                 
1
 Activity Based Costing – metoda používaná pro procesní řízení nákladů 
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 Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly [5]. 

Data z jednotlivých účetních dokladů jsou podkladem pro operace v účetnictví. 

Po jejich zaúčtování je možno prohlédnout si údaje příslušných účtů a též provést 

vyhodnocení rozvahy a výkazu zisku a ztrát.  

V IS bývá aplikován princip integrovaného zpracování všech dat z dokladů, 

čímž je dosahováno synchronní aktualizace informací ve finančním účetnictví, 

ale i v ostatních modulech IS. 

Při orientaci v nabídce produktů na trhu je někdy, zejména u menších 

podnikových IS, málo zřetelná hranice mezi ERP a pouze ekonomickým informačním 

systémem [5]. 

1.3 Metoda HOS 8 

Jedná se o metodu, která slouží k hodnocení prvků a vazeb mezi nimi podle 

definovaných oblastí z informačního systému. Je vyvíjena Vysokým učením 

technickým, Fakultou podnikatelskou v Brně. 

Pohled na informační systém podniku je v metodě HOS 8 realizován pomocí 

osmi oblastí, které jsou uvedeny v následující tabulce [7].  

                   Tabulka č. 1 - Oblasti hodnocení metody HOS 8 [7, s. 67] 

Označení oblasti metody HOS 8 Zkratka oblasti 

hardware HW 

software SW 

orgware OW 

peopleware PW 

dataware DW 

customers CU 

suppliers SU 

management IS MA 
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Lidé úzce spjatí s užíváním IS odpovídají na otázky výběrem jedné možnosti 

z nominální škály odpovědí. Počet stupňů škály byl stanoven na pět. Slovní interpretace 

je pro většinu otázek následující: 

Tabulka č. 2 - Slovní interpretace pěti stupňové škály [7, s. 69] 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 

1.3.1 Oblasti hodnocení IS metodou HOS 8 

 Hardware – technické (fyzické) vybavení informačních technologií podniku 

ve vztahu k jeho spolehlivosti, bezpečnosti, použitelnosti se softwarem. 

 Software – programové vybavení, jeho funkce, dále se zkoumá snadnost 

používání a ovládání. 

 Orgware – zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů a doporučené 

pracovní postupy s ním spojené. 

 Peopleware – zkoumá uživatele IS ve vztahu k rozvoji jejich schopností, jakou 

mají podporu při užívání informačního systému a vnímání jejich důležitosti. 

Není cílem hodnotit odborné kvality uživatelů nebo jejich míru schopností. 

 Dataware – se zabývá uloženými a používanými daty v informačním systému 

ve vztahu k jejich dostupnosti, bezpečnosti a správě. Není důležité množství dat 

či jejich přesnost, ale způsob, jakým mohou být uživateli využívána.  

 Customers (zákazníci) – řeší, co poskytuje informační systém svým 

zákazníkům a jak je toto odvětví řízeno. Neklade si za cíl zkoumat spokojenost 

zákazníků, ale způsob řízení této oblasti v podniku. 

 Suppliers (dodavatelé) – zjišťuje, co informační systém vyžaduje od dodavatelů 

a jak je tato oblast řízena. Cílem není zkoumat spokojenost podniku 

s existujícími dodavateli, ale způsob řízení IS vzhledem k dodavatelům. 

 Management IS – tato oblast zkoumá řízení IS ve vztahu k informační strategii, 

důslednosti uplatňování pravidel a vnímání koncových uživatelů informačního 

systému. Znalost managementu IS je v této oblasti irelevantní [7]. 
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1.3.2 Grafické znázornění HOS 8 

Výsledky stavů jednotlivých oblastí jsou zakreslovány do soustavy čtyř os. 

 

Obr. č. 5 - Grafická interpretace stavu zkoumaných oblastí [3, s. 24] 

  

1.4 Efektivnost informačního systému 

Z pohledu informačních systémů představují vložené prostředky výdaje a jejich 

účinnost se měří pomocí přínosů, které informační systém dodávají. Zatímco výdaje do 

IS/ICT jsou viditelné, přínosy z nich (či jejich užitek) jsou neviditelné, a proto se také 

zatím nepodařilo prokázat nějaký významný a konzistentní vztah mezi výdaji do IS/ICT 

a ukazateli úspěšnosti podniku [8]. 

1.4.1 Jednotlivé subjekty užívající IS a užitky z informačního systému 

 Majitelé – zhodnocování majetku investovaného do podniku. 

 Manažeři – řízení podniku k dosažení uspokojivých výsledků. 

 Zaměstnanci – provázání s podnikem a lepší pracovní prostředí. 

 Zákazníci – možnost získat produkt s vyšší přidanou hodnotou za lepší cenu. 
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1.4.2 Metody a techniky měření efektivnosti IS v podniku 

Níže uvedené metody představovaly více než 90% podílu při analýze 

implementací podnikových IS. Tato měření proběhla v roce 2006, tudíž nemusí být 

zcela přesná. Nicméně tyto metody se stále hojně užívají zákazníky v ČR. 

 TCO – Total Cost of Ownership (celkové náklady vlastnictví), 

 ROI – Return on Investment (návratnost investice), 

 BSC – Balanced Scorecard (systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku), 

 EVA – Economic Value Added (ekonomická přidaná hodnota). 

Jednotlivé aplikované metody se přitom odlišují svým původním účelem 

v souvislosti s uplatněním IS v podniku: 

 TCO – vyhodnocuje náklady prostřednictvím cen a technických parametrů, často 

ale bez ohledu na obchodní procesy. Pomocí této metody je IT oddělení schopno 

optimalizovat ceny za dodávky. Poukazuje na výhodnost nákupu nových 

technologií. 

 ROI – měří příjmy v porovnání s náklady potřebnými k jejich dosažení. 

Je používána v podnikovém účetnictví, kde je snadné určit jednotlivé položky. 

V případě IT/ICT projektů bývá někdy složité určit a definovat všechny náklady 

a přínosy. 

 BSC – je postavena na přímém propojení obchodní strategie a následného 

finančního přínosu. Spojuje čtyři různé oblasti: finance, spokojenost zákazníka, 

stav interních procesů, schopnost provádět inovace. 

 EVA – vyhodnocuje dopad informačních technologií na obecné úrovni [5]. 
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Graf č. 1 - Užití metod pro vyhodnocení přínosů ERP řešení [5, s. 182] 
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2 Analýza problému 

2.1 Představení společnosti HADREX CZ 

2.1.1 Základní informace 

 

Tabulka č. 3 - Základní informace o firmě HADREX CZ, s.r.o. 

HADREX CZ, s.r.o. 

Vlastníci: Mgr. Tomáš Černín 

Hana Táborská 

Jednatelé: Mgr. Tomáš Černín 

Hana Táborská 

Ing. Matěj Táborský 

Kontakt: hadrexcz@seznam.cz 

Sídlo: Brumovice, Hlavní 285 

IČ: 26810689 

Vedena u: Krajský soud v Ostravě 

Datum zápisu: 16. června 2003 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: velkoobchod 

maloobchod s použitým zbožím 

výroba textilního zboží (kromě oděvů a 

oděvních doplňků) 

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výpisu obchodního rejstříku) 

 Firma má momentálně 30 zaměstnanců včetně prodavaček, skladníků 

a jednatelů. 

 V dnešní době disponuje 10 stálými prodejními místy. 

 Účetnictví a zavážení zboží provádí externí pracovníci. 
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2.1.2 Historie a popis firmy 

HADREX CZ, společnost s ručením omezeným, je obchodní firma, která 

se zabývá zpracováním a prodejem použitého textilu. Společnost byla založena 

16. června 2003 pěti různými společníky a je vedena u Krajského soudu v Ostravě. Po 

zapsání se do obchodního rejstříku začala firma prodávat výprodejové zboží v určitých, 

předem daných termínech, ve školách, kulturních centrech apod. po celé severní 

Moravě. Asi po půl roce její existence byly zakoupeny prostory v Brumovicích 

u Opavy, kde firma sídlí dodnes. Zde  funguje tzv. třídírna a cenírna zboží. Svou první 

prodejnu otevřela 30. června 2003 ve Valašském Meziříčí a v současnosti disponuje 

deseti prodejními místy. 

2.1.3 Obchodní program firmy 

Firma HADREX CZ, s.r.o. zpracovává použitý textil objednávaný u dodavatelů, 

kteří jej dovážejí z Norska. Vše je dováženo do centrálního skladu, kde zároveň probíhá 

třídění a oceňování zboží. Připravené zboží je zaváženo na prodejny a z nich jsou 

odváženy kusy, které se v určitém časovém období neprodaly. Ty jsou pak prodávány 

na jiných místech. Během celého procesu se konají výprodeje zboží za nižší cenu, 

kde se zbylé kusy doprodávají.  

Odpad, který tímto systémem vzniká, je minimální a je dále určen například pro 

společnosti zabývající se výrobou textilu pro čistící účely, které tento materiál odkupují. 

Poničené nebo už dále nepoužitelné kusy se odváží na skládku, která ovšem znamená  

další výdaje. 

2.1.4 Konkurence 

V dnešní době lidé zjistili, že na trhu existují kvalitní použité oděvy, které někdy 

opravdu vypadají jako nové a jsou za velmi přijatelnou cenu. Zájem o toto zboží se tedy 

projevil i u menších obchodníků, kteří začínají oslovovat různé dodavatelské podniky 

a vytváří tak nemalou konkurenci v tomto odvětví. Firmě HADREX CZ se daří 

konkurovat menším subjektům díky již zaběhnutému systému zpracovávání a logistiky. 

Velkou váhu v rozhodování, zda začít s podnikáním s použitým textilem, mají 

právě dodavatelé, kterých v České Republice není mnoho. Protože firma se pohybuje 
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ve svém oboru už více jak deset let, může určit, který dodavatel je spolehlivý, finančně 

zajímavý (s ohledem na kvalitu zboží) a konkurence schopný. Kontakty v zahraničí jsou 

velkou výhodou pro firmu z hlediska monitorování a udržování si stabilních cen zboží. 

2.1.5 Organizační struktura firmy 

 

Obr. č. 6 - Organizační struktura firmy HADREX CZ 

2.1.6 Informační technologie 

Firma používá zastaralý informační systém Neptun, na který již nějakou dobu 

nevycházejí žádné aktualizace. Tento software funguje v MS-DOS prostředí a oficiálně 

podporuje Windows 95 a starší operační systémy.  

Firma v nedávné době zakoupila nový hardware a software do kanceláří v hlavní 

budově. Byly nahrazeny staré pracovní stanice, aby bylo možné na nových PC 

komunikovat pomocí IS mezi prodejnami a kancelářemi a sledovat v reálném čase dění 

jak na prodejnách, tak i ve skladech. 

Kanceláře jsou dostatečně vybaveny pro plynulý provoz podniku. 

Administrativním pracovníkům jsou k dispozici tiskárny, faxy a další multifunkční 

zařízení. 
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Pro zpracování všech materiálů firma využívá software s GNU GPL
2
 licencí, 

a to Apache OpenOffice. Materiály jsou poté vytištěny a archivovány v papírové 

podobě. 

Počítačová síť a jednotlivé zařízení jsou momentálně spravovány svépomoci 

vlastními zaměstnanci, v případě nutnosti komplikovanějších zákroků prostřednictvím 

externího odborníka. 

Firma momentálně nemá vlastní webovou prezentaci, nicméně silně uvažuje 

o vytvoření webových stránek pro lepší propagaci. 

2.1.7 Marketingový mix 4P 

 Product (produkt) – Firma nabízí levné a kvalitní oblečení všeho druhu. 

Na prodejnách lze nalézt nejenom oděvy, ale i bytový textil a různé doplňky 

do domácnosti. Zboží prochází důkladnou prohlídkou, zda není závadné 

a posléze je oceňováno podle stanovených norem. Sezónní zboží je uskladněno 

a do prodeje se dostává ve správnou dobu. 

 Price (cena) – Ocenění zboží provádí zaměstnankyně v hlavní budově firmy. 

Celý proces probíhá podle předem stanovených norem. Při rotaci zboží 

po prodejnách a výprodejních místech cena klesá opět podle určitých pravidel. 

Cena jednotlivých kusů zboží přímo úměrně závisí na ceně dodavatele za 

kilogram. 

 Placement (místo) – Centrální sklad a sídlo firmy jsou umístěny podle potřeb 

a možností firmy tak, aby svou lokací vyhovovalo jak majitelům, tak samotným 

dodavatelům. Prodejny jsou většinou strategicky umisťovány v okolí sídlišť, 

center měst a v obydlenějších čtvrtích. Firma nadále expanduje a rozšiřuje svou 

působnost po celé severní Moravě. 

 Promotion (propagace) – Firma nové zákazníky získává většinou tak, že lidé, 

kteří již některou z prodejen navštívili, informují své známé a blízké. Mimo jiné 

jsou také vyvěšovány plakáty na inzerčních místech ve městech. I když se to 

v dnešní době může zdát jako zastaralý způsob, nemálo lidí se o firmě a jejím 

                                                 
2
 GNU GPL – GNU General Public License – software je možno volně používat, šířit,  

modifikovat, ale za předpokladu, že tento software bude šířen bezplatně. 
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působení dočte ve Zlatých stránkách, kde se mimo telefonní čísla inzerují i 

firemní kontakty. 

2.1.8 SWOT analýza 

Tabulka č. 4 - SWOT analýza firmy HADREX CZ 

Silné stránky Slabé stránky 

Široký sortiment 

Kvalitní zboží 

Nízké ceny 

Minimální odpad 

Vysoká dostupnost 

10-letá zkušenost 

Slabá propagace 

Nízké zabezpečení prodeje a zboží 

Špatná komunikace s dodavatelem 

Hrozby Příležitosti 

Vysoká konkurence 

Snadný přístup na trh 

Nedostatek zboží 

Tržby podle ročního období 

Rozšíření prodeje 

Lepší propagace 

Výhodnější dodavatelé 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.2 Posouzení informačního systému pomocí metody HOS8 

Pomocí osmi oblastí je hodnocen aktuální stav informačního systému. Nejslabší 

článek z těchto oblastí limituje aktuální stav IS, v našem případě jsou to software, 

dodavatelé a zákazníci (uživatelé). Metoda dále nabízí, jaké kroky je třeba provést, aby 

se stav aktuálního informačního systému optimalizoval. 

Aby informační systém splňoval optimální poměr nákladů a přínosů, měly by 

jednotlivé oblasti dosahovat přibližně stejných úrovní a nejvýše tři zkoumané oblasti se 

neodlišují od ostatních nejvýše o jeden stupeň [9]. 
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2.2.1 Porovnání jednotlivých oblastí 

 

Obr. č. 7 - Posouzení jednotlivých oblastí pomocí metody HOS8 [9] 

Na obrázku výše je zřetelně vidět, že podmínku pro optimalizovaný IS nedodržují tři 

následující oblasti: software, dodavatelé a zákazníci (uživatelé). 

Tabulka č. 5 - Hodnocení jednotlivých oblastí pomocí metody HOS8 

Hodnocení jednotlivých oblastí 

Hardware 3 spíše dobrá úroveň 

Software 2 spíše špatná úroveň 

Orgware 3 spíše dobrá úroveň 

Peopleware 3 spíše dobrá úroveň 

Dataware 3 spíše dobrá úroveň 

Zákazníci 2 spíše špatná úroveň 

Dodavatelé 2 spíše špatná úroveň 

Management IS 3 spíše dobrá úroveň 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků metody HOS8) 
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Celková úroveň systému je dána stupněm, který v našem případě zastupují 

software, zákazníci (uživatele) a dodavatelé. Pro správnou optimalizaci celého 

informačního systému je třeba se zaměřit na výše vyjmenované oblasti. V našem 

případě se celková úroveň dá označit slovním spojením jako spíše špatná úroveň. 

 

Obr. č. 8 - Porovnání celkové úrovně s jednotlivými oblastmi [9] 

2.2.2 Doporučená podoba informačního systému 

Doporučený stav vychází z důležitosti, kterou přikládáme informačnímu 

systému. Pokud se firma neobejde bez plně funkčního IS, pak doporučená úroveň 

systému je 4 – dobrý. Pro systémy, bez kterých činnost firmy bude výrazně omezena, 

ale nezamezí fungování firmy, je doporučena úroveň 3 – spíše dobrý.  Jako poslední se 

uvádí úroveň 2 – spíše špatný. V tomto případě se firma bez informačního systému 

obejde, ovšem se zde naskýtá otázka, zda má vůbec smysl investovat do nové 

technologie [9]. 

„Doporučený stav je nutno chápat jako minimální požadovanou úroveň“ [9]. 
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V našem případě se jedná o úroveň 4 – dobrý, která je zobrazena níže 

v uvedeném grafu. 

 

Obr. č. 9 - Zobrazení celkové a doporučené úrovně systému [9] 

2.2.3 Vyhodnocení metody HOS8 

Níže jsou vypsány výsledky a doporučení metody HOS8. Ke zveřejnění těchto 

výsledků bylo potřeba získat povolení od autora portálu www.zefis.cz. 

Stávající stav: 2 – spíše špatná úroveň 

Váš systém je horší, než je očekávaná úroveň daná důležitostí systému pro organizaci, 

v oblastech: 

 Software 

 Orgware 

 Peopleware 

 Dataware 

 Zákazníci 
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 Dodavatelé 

 Management IS 

Doporučujeme se zaměřit na tyto možné problémové oblasti, kde Vaše odpověď o 

úrovni zkoumaného faktoru nedosáhla očekávané hodnoty. 

Hardware 

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

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

ji posílit, inovovat. 

 Bylo by dobré prověřit kvalitu počítačových sítí a jejich rychlost. 

 Bylo by dobré posílit ochranu klíčových technických prvků před krádeží, 

živelnou pohromou atp. 

 Je dobré mít záložní technické vybavení klíčových částí systému pro případ 

havárie. 

 Bylo by třeba najít důvod častých poruch vašeho technického vybavení. Pokud 

je technika příliš stará, zvážit její obměnu. 

Software 

 Při výběru informačního systému je třeba předem stanovit, které funkce jsou 

požadovány. Zdá se, že Váš systém neobsahuje všechny důležité funkce 

potřebné pro jeho uživatele. 

 Práce s Vaším informačním systémem není pro uživatele asi příliš snadná, stojí 

za zvážení úprava komunikačního prostředí systému - jednotný, jasný, přehledný 

styl. 

 Chybová hlášení Vašeho systému by měla být více srozumitelná uživatelům. 

 Váš informační systém se zdá být poměrně starý, bylo by možná dobré zvážit 

jeho výměnu. 

 Váš informační systém se nezdá být příliš dobrý, spokojenost s ním je dosti 

malá. 

 Bylo by dobré usilovat o jednotný způsob ovládání Vašich informačních 

systémů, vede to obvykle k efektivnější práci uživatelů. 
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 Není dobré měnit software nebo doplňovat funkce příliš často, může to 

uživatelům působit problémy. 

Orgware 

 Je velmi žádoucí mít definované postupy a směrnice pro řešení havarijních stavů 

systémů. 

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

systémem pro koncové uživatele a udržovat je v aktuálním stavu. 

 Je velmi žádoucí mít ve firmě bezpečnostní pravidla informačního systému 

a udržovat je aktuální. 

 Zdá se, že management příliš nekontroluje dodržování pravidel bezpečnosti 

a provozu informačních systémů. To může být způsobit vážné problémy. 

 Každý pracovník by měl mít jasně určeno, s jakými úlohami (funkcemi 

informačního systému) smí či musí pracovat a kdy. 

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

měnit nastavení a připojovat zařízení k počítači. 

 Je třeba správně a včas zrušit přístupová práva k informačnímu systému 

zaměstnancům, kteří ukončí pracovní poměr. 

 Pravidla pro provoz a bezpečnost informačního systému by měla vždy existovat, 

být jasná a logická. 

Peopleware 

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

systémem provádět. 

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

pravidla bezpečnosti. 

 Je vhodné mít zastupitelnost klíčových pracovníků při práci s informačním 

systémem. 

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

školení na informační systém. 

Dataware 
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 Pracovníci by měli mít jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují. 

 Je velmi žádoucí mít přesně stanovená pravidla, kdo a kdy musí jaká data vložit 

do informačního systému. 

 Zdá se, že pracovníci nemají k dispozici všechna data, která by potřebovali ke 

své práci. 

 Zdá se, že ve Vaší organizaci neprobíhá pravidelné zálohování centrálních dat. 

To může být kritický problém. 

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

uživatelů. To může přinášet i vážné problémy. 

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

 Média se zálohami by měla být katalogizována a dobře chráněna před poškození 

a zneužitím. 

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

by podniková síť vůbec neměla být k internetu připojena. 

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

nastavena dosti striktně nebo přesně. 

Zákazníci 

 Měly by být jasně definovány cíle informačního systému vzhledem k jeho 

zákazníkům (uživatelům). 

 Měly by být jasně definovány metriky informačního systému vzhledem k jeho 

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

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

být pravidelně vyhodnocovány. 

 Mělo by být pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od Vašeho informačního 

systému zákazníci očekávají. 

 Výstupy z informačního systému pro zákazníky by měly být customizovány, 

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

 Rychlost odezvy informačního systému pro zákazníky není zřejmě dostatečně 

dobrá. 

 Bylo by dobré zlepšit ochranu citlivých obchodních dat o zákaznících. 
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 Bylo by dobré prověřit, zda propojení informačního systému pro zákazníky 

s ostatními podnikovými systémy obsahuje všechna potřebná data a vazby. 

 Systém určený pro zákazníky by měl nabízet i alternativní přístup k informacím, 

například pomocí RSS, sociálních sítí, SMS a podobně. 

Dodavatelé 

 Zdá se, že Vaše organizace nevyužívá SLA
3
 s dodavatelem informačního 

systému (tím, kdo pro Vás zajišťuje jeho provoz). Neexistence jasně 

stanovených pravidel je jedním z hlavním zdrojů neefektivnosti informačního 

systému. 

 Bez uplatňování sankcí za nedodržení pravidel provozování informačního 

systému ztrácí SLA účinnost. 

 Bylo by asi třeba zlepšit technickou podporu (opravy počítačů, výměny tonerů 

v tiskárnách atp.) Vašich pracovníků. 

 Bylo by asi třeba zlepšit uživatelskou podporu (rady a pomoc při práci 

s informačním systémem). 

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

potřebám. 

 Je nutné mít zřízen tzv. service desk, kontaktní místo pro hlášení požadavků na 

podporu při práci s informačním systémem. 

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

zákazníka nejeví příliš velký zájem. 

Management IS 

 Manažeři by měli striktně trvat na dodržování všech existujících pravidel 

provozu a bezpečnosti informačního systému a kontrolovat jejich dodržování. 

 Bylo by dobré poskytovat dodavateli (provozovateli) informačního systému 

zpětnou vazbu, jak jste s jeho prací spokojeni, co nového případně potřebujete. 

 Pokud Vaše firma nemá informační strategii (plán, jak bude vypadat Váš 

informační systém, jak podporuje Vaši podnikovou strategii), pak nelze zkoumat 

                                                 
3
 SLA (Service Level Agreement) – dohoda o úrovni poskytované služby 
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efektivnost takového systému, protože není definováno, jaké cíle má plnit. 

Obvykle to způsobuje vysoké neřízené náklady. 

 Zdá se, že management firmy si dostatečně neuvědomuje potenciál a význam 

informačních systémů pro činnost a rozvoj firmy. 

 Management možná ne dostatečně doceňuje význam koncových uživatelů pro 

správnou činnost informačního systému. 

 Hlavní manažer firmy (CIO) buď ve Vaší organizaci neexistuje, nebo nejeví 

dostatečný zájem o rozvoj informačních systémů. 

Tato kapitola, Posouzení informačního systému pomocí metody HOS8, byla z větší části 

citována podle výsledků provedeného průzkumu. 

  

2.3 Požadavky firmy 

Firma HADREX CZ má aktuálně deset fungujících prodejen po celé severní 

Moravě a jednu ve fázi příprav. Kontrola těchto prodejních míst je možná pouze osobní 

návštěvou a nebo telefonicky. Tento problém výrazně zatěžuje osoby, které jsou za 

chod prodejen zodpovědni. Dalo by se říci, že kontrola jednotlivých pokladen je jeden 

z největších a nejdůležitějších požadavků firmy na informační systém. Následující výpis 

dílčích požadavků je počáteční a v průběhu příprav IS se pravděpodobně může změnit. 

 možnost integrace čteček čárových kódů do IS 

 kontrola skladových zásob 

 kontrola zásob na prodejnách 

 možnost internetového přístupu z kanceláří do jednotlivých pokladen 

 hodnocení prodejen na úrovni celého podniku 

 správa zaměstnanců (pracovní poměry, mzdy) 

 kontrola splnění daných norem na pracovišti 

 zajištění bezpečnosti jednotlivých prodejen a skladů pomocí kamerového 

systému 

 sdílení dokumentů v rámci celého podniku 

 možnost pozdější instalace účetního modulu 

 kontrola právních norem (revize, kolaudace, apod.) 



40 

 

 jednoduché ovládání 

 příjemný a jednoduchý design 

 tvorba ekonomických sestav grafů 

 automatizace rutinních procesů 

o vystavování faktur 

o zadávání objednávek zboží 

o vystavování dokladů 

o kontrola pohybu plateb 
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3 Vlastní návrhy řešení 

3.1 Možnosti pořízení informačního systému 

Vývoj na zakázku 

 Pro firmu HADREX CZ je tento způsob pořízení nevhodný. 

o vyšší finanční náklady na pořízení 

o časově nákladný vývoj 

Hotová řešení 

 V dnešní době dodavatelé nabízených informačních systémů jsou schopni 

modifikovat IS a přizpůsobit se požadavkům zadavatelů. V nabídkách IS se 

vyskytují varianty jednoho nebo více IS, které jsou záměrně vytvářeny pro celou 

řadu oborových odvětví. 

o nižší finanční náklady 

o několikaletá praxe dodavatelů 

o osvědčené metody použité při řešení IS 

Následující informační systémy byly vybrány z široké škály nabízených produktů. Ve 

všech případech se jedná o hotová řešení, která jsou pro firmu příznivější než vývoj na 

zakázku. 

3.1.1 SAP Business One 

Základní informace 

 „Procesně provázaná data – jednoduchá dohledatelnost všech souvislostí, 

 výstražné funkce a aletry, 

 snadná integrace s Microsoft Office, 

 specifické firemní šablony dokumentů, 

 snadné přizpůsobení a rozšíření, 

 uživatelsky příjemné, intuitivní a jednoduché rozhraní, 

 jednotlivé moduly a agendy systému: 



42 

 

o řízení financí a controlling, 

o business Intelligence, 

o personální evidence a správa uživatelských účtů, 

o CRM a servis, 

o obchod a logistika, 

o řízení výroby – výrobní IS“ [10]. 

 

Obr. č. 10 - Prostředí SAP Business One [11] 

Výhody systému 

 možnost nezávazného vyzkoušení (demoverze) 

 používán více než 40 000 podniky 

 moduly pro firmy ze všech oborů podnikání 

3.1.2 Helios Orange 

Základní informace 

 „Nejrozšířenější systém pro SMB
4
 v ČR, 

 nadstandardní otevřenost systému, 

 podporuje většinu podnikových procesů, 

 možnost analýzy – Helios Intelligence, 

                                                 
4
 SMB – Small and Medium Bussines 
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 vícejazyčnost, 

 tvorby vícejazyčných formulářů a šablon, 

 široká a komplexní funkcionalita, 

 možnost šifrování a elektronického podpisu všech dat, 

 integrace s MS Office, 

 již integrované moduly: 

o CRM – řízení vztahů se zákazníky, 

o řízení výroby, 

o HR – řízení lidských zdrojů, 

o Business Intelligence, 

o řízení dokumentů, 

o řízení financí“ [12]. 

 

Obr. č. 11 - Pracovní prostředí HELIOS Orange z roku 2013 [13] 

Výhody systému 

 možnost propojení s libovolným softwarem a prohlížení dat z jiných programů 

 možnost pořízení modulů, které jsou opravdu třeba 

 v případě růstu firmy a potřeby dalších modulů nabízí systém rozšíření, které 

neovlivní žádná data v systému 

 kvalitní podpora (helpdesk) 
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 velká uživatelská základna 

3.1.3 ABRA G3 

Základní informace 

 „Možnost cloudového řešení, 

 integrovaná podpora elektronického formátu ISDOC, 

 možný přístup přes webové služby, 

 elektronické zpracování platebních příkazů, 

 možnost definovat nové položky, skripty, tlačítka, 

 jednotné ovládání u všech verzí, 

 moduly: 

o banka, homebanking, 

o kniha jízd, 

o evidence pošty, 

o CRM, SCM, 

o mzdy a personalistika, 

o scriptování“ [14]. 

 

Obr. č. 12 - ABRA G3 [15] 
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Výhody systému 

 modularita systému nabízí každému uživateli optimální konfiguraci 

 stoprocentní legislativní aktuálnost 

 široká možnost uživatelských úprav 

3.1.4 K2 

Základní informace 

 „Profesionální přístup a dlouholeté zkušenosti, 

 komplexní a provázané řešení, 

 okamžitý přehled o vložených dokladech, 

 možnost vidět v reálném čase provedené úpravy dat, 

 schopnost integrovat dílčí aktivity spravované speciálními softwary, 

 profesionální i metodická podpora, 

 vysoká bezpečnost systému, 

 nezávislost při volbě serverových technologií, 

 odborná hardwarová podpora – K2 Solution, 

 moduly: 

o marketing, 

o doprava, 

o sklad, 

o workflow, 

o média, 

o K2 e-shop, 

o celnice, 

o majetek“ [16]. 
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Obr. č. 13 - Prostředí K2 [17] 

Výhody systému 

 možnost cloudového řešení 

 možnost vytvářet skupiny, týmy zaměstnanců 

 informační systém zadává pracovní kroky zodpovědným osobám 

 non-stop podpora dohledového centra 

3.2 Výběrová kritéria 

V této kapitole se budu snažit vybrat ta nejdůležitější kritéria výše vypsaných 

informačních systémů, která jsou stěžejní pro správné a pohodlné fungování firmy. Tyto 

IS již splňují základní požadavky podniku na nový systém.  

Největším kritériem pro podnik je samozřejmě cena. Velikost firmy a její roční 

obrat neodpovídá miliónovým investicím. Firma má vyhrazeno maximálně 500 tis. Kč 

na celý projekt informačního systému včetně analýz, návrhu, implementace, popřípadě 

i na dovybavení hardwaru. 

Zásadní moduly pro plnohodnotný provoz jak ve skladech tak přímo 

v kancelářích jsou: skladové hospodářství, personalistika, prodej, business intelligence, 

výkaznictví. Velmi podstatná je možnost synchronizace čteček čárových kódů se 

systémem. 
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Tabulka č. 6 - Potřebné moduly pro firmu HADREX CZ 

 SAP Bus. One Helios Orange ABRA G3 K2 

Řízení skladu ano ano ano ano 

Personalistika ano ano ano ano 

Prodej ano ano ano ano 

BI
5
 ano ano ano ano 

Výkaznictví ano ano ano ano 

Čárové kódy ano ano ano ne 

Přibližná cena 1-1,5 mil. Kč 15-100 tis. Kč 350-500 tis. Kč 80-200 tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z tabulky výše vyplývá, že většina systémů má velice podobné moduly a liší se 

hlavně v ceně. Kvůli nemožnosti synchronizace čteček čárových kódů se systémem 

informační systém K2 nevyhovuje požadavkům firmy, a proto ho dále nebudu 

zmiňovat. 

Systém SAP Business One je příliš robustní pro firmu formátu HADREX CZ, 

která čítá ne více jak 40 zaměstnanců. Také jsem se z různých zdrojů dozvěděl, že 

servisní podpora je příliš drahá na tak malý podnik. 

Helios Orange a ABRA G3 se nejvíce liší v pořizovací ceně. Pokud zahrnu 

náklady na periferie, které budou potřeba pro plné fungování celého procesu podnikání 

(čtečky čárových kódů, nové pracovní stanice), tak v rámci systému ABRA G3 

překročím daný rozpočet firmy na projekt. 

Jako nejlépe mi tedy vyšel informační systém Helios Orange, který nabízí výše 

vypsané na sobě nezávislé moduly. Má přívětivé finančně hodnocené servisní služby 

a pořizovací cena je optimální. HADREX CZ nemá zatím přesně stanovený počet 

pracovních míst, která budou využívat nový informační systém. Není tedy možné říci, 

jaké náklady na pořízení systému budou. 

                                                 
5
 BI – Business Intelligence 
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3.3 Doporučení informačního systému 

Nejvhodnější informační systém pro firmu HADREX CZ je podle provedeného 

průzkumu Helios Orange. Jako jeho přednosti bych mohl vyzdvihnout například: 

 „nejrozšířenější systém pro malé a střední firmy v rámci ČR, 

 podpora všech standardů elektronické komunikace (EDI, XML,XSL a další), 

 několik způsobů ovládání umožňuje jednotlivým uživatelům zvolit pro ně nejlépe 

vyhovující, 

 možnost propojení s libovolným softwarem a prohlížení dat z jiných programů 

přímo v Helios Orange“ [18]. 

 

Obr. č. 14 - Celkový přehled v IS Helios Orange [19] 

3.3.1 Dodavatel 

 Firma: Asseco Solutions, a.s. 

 Město: Praha 4 

 Ulice: Zelený pruh 1560/99 

 PSČ: 140 02 

 Telefon: +420 244 104 111 

 Email: info@assecosol.cz 

 WWW: www.assecosolutions.eu 

http://www.assecosolutions.eu/
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3.3.2 Nabízené moduly 

 „CRM – řízení vztahů se zákazníky, 

o řízení marketingu, 

 identifikace potenciálu trhu, 

 plánování, řízení a vyhodnocování marketingových kampaní, 

 sledování prodejnosti produktů, 

o obchodní proces, 

 sledování obchodních příležitostí, 

 plánování obchodních zakázek, 

 úspěšnost příležitostí, 

o servis a služby, 

 realizace obchodních případů, 

 reklamace, 

 servisní zásahy, 

 řízení lidských zdrojů, 

o evidence veškerých dokumentů k zaměstnanci, 

o evidence uchazečů o zaměstnání, 

o vytváření personální organizační struktury, 

 finance, 

o legislativní podpora, 

o snadný controlling a reporting, 

o finanční analýzy, 

o možnost tvorby vlastních sestav, 

 prodej, 

o informace o přijatých objednávkách, fakturaci, 

o analýza odběratelů, 

o plnění plánu prodeje, 

 nákup, 

o analýzy dodavatelů, 

o informace o vydaných objednávkách, 

o trendy vývoje nákupu, 

 skladování, 
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o pohyby a stav zásob, 

o obrátkovost, 

o bezpohybové zásoby, 

 business intelligence, 

o analýza úplnosti dat, 

o komplexní údaje společnosti, 

o podpora tvorby a kontroly plánů 

 řízení dokumentů, 

o efektivní spravování jakýchkoli dokumentů, 

o řízení přístupových práv, 

o správa firemních šablon“ [18]. 

3.4 Implementace IS 

Jelikož se jedná o hotový informační systém s několika málo úpravami, instalace 

samotná většinou nebývá problém. Ten může nastat v momentě, kdy se zadávají 

základní data do nového IS.  

Firma Asseco Solutions nabízí k informačnímu systému také analýzu 

hardwarových prostředků. Výsledkem je tedy úplný seznam všech periferií včetně 

například čteček čárových kódů, které je nutno zakoupit, aby systém fungoval tak, jak 

bylo sjednáno.  

Implementace samotná se skládá z těchto kroků: 

 „Implementační studie - je dokument, který rámcově popisuje proces zavedení 

systému a rozsah implementace a detailně popisuje konkrétní řešení. Vychází 

z konzultací s klíčovými pracovníky (uživateli) zákazníka, stává se základním 

stavebním kamenem následné implementace. 

 Implementace - vychází z výsledků implementační studie a vždy zahrnuje 

instalaci systému, nastavení systému a základní školení uživatelů. Dále na 

vyžádání může implementace zahrnovat migraci dat, tvorbu vlastních tiskových 

formulářů, speciální programové úpravy na míru, rozšířené školení, odborné 

a metodické konzultace apod. 
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 Ověřovací provoz - nastává na konci implementace. Jde o vyhrazené období, 

které slouží k provedení akceptačních testů uživatelem a odstraňování 

případných nedostatků. 

 Rutinní provoz – je poslední z fází při zavádění systému. Zákazník by měl být 

schopen samostatné práce v novém IS. Od této doby začíná nasmlouvaná firma 

poskytovat servis a podporu uživateli“ [20].  

3.5 Zlepšení efektivity IS 

Na základě výsledků metody HOS8 bych firmě doporučil provést změny 

v jednotlivých oblastech: 

Hardware 

 Vyměnit zastaralou techniku za novou, 

 pozvat si odborníka na ověření kvality počítačové sítě. 

Software 

 Zavedení nového informačního systému Helios Orange, 

 aktualizovat již zakoupený software. 

Orgware 

 Sepsat základní směrnice a postupy při řešení havarijních stavů systému, 

 sepsat předpisy pro práci s novým IS, 

 určit pravidla a úlohy pro každé pracoviště, 

 dohlížet na dodržování bezpečnostních pravidel, 

 určit přístupová práva pro každého uživatele IS. 

Peopleware 

 Uspořádat školení pracovníků pro práci s novým informačním systémem, 

 ujistit se, že každý uživatel IS zná pravidla bezpečnosti. 

Dataware 

 Pravidelně zálohovat data (centrální i na pracovištích), 
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 zajistit bezpečnost počítačových sítí, 

 sepsat plány obnovy dat v případě selhání systému. 

Zákazníci 

 Zavést metriky pro měření plnění funkcí IS vůči uživatelům, 

 pravidelně zjišťovat, zda IS vyhovuje pracovníkům. 

Dodavatelé 

 Jasně stanovit pravidla pomocí SLA, 

 zřídit kontaktní místo pro hlášení požadavků na podporu při práci s IS tzv. 

service desk. 

Management IS 

 Poskytovat dodavateli IS zpětnou vazbu, 

 vytvořit informační strategii. 

3.6 Ekonomické zhodnocení projektu 

3.6.1 Výdaje 

Ekonomický dopad pořízení informačního systému se v této situaci velmi 

obtížně odhaduje. Firma momentálně nemá přesně daný počet uživatelských míst, proto 

není možné určit, kolik licencí bude třeba zakoupit. Přibližné náklady na pořízení IS 

mohou vypadat například takto: 

Tabulka č. 7 - Výdaje spojené ze zavedením IS 

Výdaje Cena Kč Počet kusů Celkem Kč 

Helios Orange 1. uživatel 16 000 1 16 000 

Další uživatel 6 000 4 24 000 

Hardware 70 000  70 000 

Software 30 000  30 000 

Roční systémová podpora 18% z ceny licence  7200 

Celkové výdaje   147 200 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V celkových výdajích jsou započítány přibližné ceny první licence a licence 

dalších uživatelů. Do kategorie hardware jsem zařadil upgrade pěti pracovních stanic, 

pořízení serveru, posílení a zabezpečení počítačové sítě, bezdrátové čtecí zařízení a stálé 

čtečky čárových kódů na prodejní místa. Kamerový systém považuji spíše za odlišný 

projekt, který je z části v provozu již dnes a jeho propojení s novým informačním 

systémem by neměl být problém. 

Softwarovou částí mám na mysli zakoupení jak licencí operačních systému na 

jednotlivá uživatelská místa, tak specializované programy pro správu serveru 

a počítačové sítě. Dále se může jednat o pomocný software, jako například různé 

tabulkové nebo textové editory, komunikační programy, specializovaný software pro 

ovládání hardwarových periferií apod.  

3.6.2 Přínosy 

Pokud bude firma po zavedení nového IS využívat plně jeho potenciál, tak by se 

měl celý proces podnikání urychlit. Tímto jednáním podnik získá příležitost pro další 

rozšíření svých možností a s největší pravděpodobností dojde i k navýšení ročního 

obratu a snížení nákladů. Mezi hlavní přínosy informačního systému Helios Orange 

jsem zařadil následující: 

 automatizace rutinních podnikových procesů, 

 možnost pořízení modulů, které jsou opravdu potřeba, 

 rozšíření o specializované oblasti a zvýšení počtu uživatelů pracujících 

v systému, 

 snížení obratu zásob, 

 přehled o pohybu zboží, 

 zjednodušení práce zaměstnanců a tím zvýšení produktivity, 

 větší zabezpečení dokumentů, 

 lepší zabezpečení prodejních míst, 

 zrychlení procesů třízení a oceňování zboží, 

 školení zaměstnanců zahrnuté v pořizovací ceně. 

Informační technologie mohou při správném užívání podniku pomoct ve všech 

odvětvích podnikání. Pokud ovšem nastane situace, kdy se IT dostatečně nevyužívají 
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nebo na ně firma úplně zanevře, nemá v dnešní době příliš velké šance udržet se na trhu 

a být tak konkurence schopná. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce je objasnění fungování a vlivu informačního systému 

ve firmě HADREX CZ. Tento podnik se v nedávné době dostal do situace, kdy začíná 

mít problém se zpracováním velkého objemu zboží a s tím spojených podnikových 

procesů. Další expandování firmy proto začíná být velice složité. Rozhodla se tedy 

investovat do pořízení nového moderního informačního systému, který ji pomůže velký 

objem dat zpracovávat. Navrhl jsem proto patřičné kroky, které povedou ke zkvalitnění 

práce s interními dokumenty, přehledné a jednodušší komunikaci mezi pracovníky, 

přehledu managementu o dění ve firmě, zabezpečení a archivaci citlivých dat 

a k dohledu nad pohybem zboží. 

Se zavedením nového IS bude firma schopna větší konkurence schopnosti 

a bude mít možnost dále se rozvíjet. Díky vybranému softwaru se naskytne příležitost 

urychlit a zpřehlednit interní procesy, ušetřit finanční prostředky a čas, automatizovat 

mnoho neustále se opakujících procesů. 

Mé doporučení vybraného IS je postaveno na zmíněných požadavcích firmy 

a finančních prostředcích, které má podnik pro tento projekt vytyčené. Jsem si jist, že 

firma bude nadmíru spokojena a bude nadále využívat možností informačních 

technologií. Projekt je zatím ve fázi předprojektové a momentálně probíhají analýzy 

a doporučení finančního oddělení. 

Bakalářská práce také zahrnuje kroky nutné pro celkové zlepšení efektivnosti 

nového informačního systému. Nabízí návod, jak postupovat při pořízení a realizaci IS 

a co od něj očekávat. V práci jsou uváděny odkazy na konkrétní firmy, které jsou 

schopny zodpovědět případné dotazy ohledně informačních systémů ze všech 

oborových odvětví. 
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