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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá analýzou nového elektronického obchodu a volbou jeho 

informační  strategie.  Zvolené  řešení  podpoří  dosažení  vytyčených  firemních  cílů 

za pomoci efektivnějšího využití informačních technologií. 

Abstract

The diploma thesis  analyzes  the  new e-shop,  and chooses  its  information  strategy. 

The chosen  solution  shall  support  the  achievement  of  the  company's  goals  through 

the effective use of information technology.
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Úvod

Každá  firma  vstupující  na  trh  se  chce  stát  úspěšnou  a  nezáleží  na  tom, 

zda obchoduje s nemovitostmi, poskytuje poradenské služby, nebo prodává elektroniku 

přes internet. Vždy chce být lepší než konkurence. Pokud se to firmě podaří, odměnou 

za dosažený úspěch je zisk.

Právě  vidina  rychlého  zisku  s  minimem  vynaložených  nákladů  je  často  mylná 

představa  zakladatelů  elektronických  obchodů.  Nejde  si  jen  levně  pronajmout  nebo 

zakoupit e-shop, přidat do něj zboží a pak se pohodlně dívat na přicházející objednávky. 

Při nákupu na internetu už dávnou nerozhoduje jen cena. Zboží je často nabízeno více 

obchody za podobnou cenu a zákazník si tak vybírá podle kvality jednotlivých e-shopů. 

Měřítkem  pak  bývá  kvalita  komunikace,  rychlost  vyřízení  objednávky,  dostupnost 

informací  a  případný  poskytovaný  servis.  Všechny  tyto  aspekty  ovlivňuje  kvalita 

firemních procesů a zvláště jejich podpora informačními technologiemi a informačními 

systémy, dále IS/IT.

V  dnešní  „informační“  době  snad  neexistuje  firma,  která  by  k  podpoře  svých 

podnikatelských aktivit  nevyužívala  nějakou formu IS/IT.  Ať už  se  jedná  o  počítač 

sloužící  k  vedení  jednoduchého  účetnictví  v tabulkovém  procesoru,  nebo  rozsáhlý 

podnikový informační systém zajišťující kompletní podporu všech firemních procesů. 

Hlavní  otázkou  je,  zda  stávající  model  IS/IT  vhodně  podporuje  firemní  aktivity, 

případně  je-li  dostupné  vhodnější  řešení.  Právě  na  tuto  otázku  pomáhá  odpovědět 

informační strategie.

Brzy  po  svém  založení  si  stejnou  otázku  museli  položit  i  ve  firmě 

Hyper Elektro, v. o. s.,  provozující  nový  elektronický  obchod  na  adrese 

www.hyperelektro.cz.  Se  zvyšujícím  se  objemem objednávek  se  jednotlivé  činnosti 

projevily jako zdlouhavé a neefektivní a chyběly komplexnější informace o hospodaření 

firmy.  Proto bylo přijato rozhodnutí zvolit informační strategii, která by zajistila lepší 

podporu  podnikových  aktivit  a  zlepšila  informovanost  společníků  firmy za  pomocí 

nového modelu IS/IT.
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 1 Vymezení problému, metod a cíle práce

Diplomová  práce  se  zabývá  návrhem  a  volbou  informační  strategie  pro  firmu 

provozující elektronický obchod s elektronikou. Cílem je navrhnout takový model IS/IT, 

který efektivněji podpoří podnikatelskou činnost firmy.

Protože je informační strategie pevně spjata s celkovou firemní strategií,  zaměřil 

jsem se v teoretické části na popis funkce a způsob tvorby globální strategie firmy. Dále 

jsem se soustředil na popis metod použitých v analytické části práce, a jejich významu 

při  formulování  podnikových strategií.  Ve třetí  části  teoretické  práce  je  představena 

samotná informační strategie, její význam, struktura a obsahové vymezení.

V analytické  části  práce  se  zaměřuji  na  analýzu  prostředí,  ve  kterém  se  firma 

pohybuje,  a  dále  na  vývoj  obecných  trendů  informačních  technologií.  Pro  potřeby 

informační strategie také mapuji stávající hardwarové a softwarové vybavení firmy. 

Stěžejním bodem praktické části  diplomové práce je návrh nového modelu IS/IT 

firmy,  který zajistí  lepší využití  informačních prostředků, zefektivní práci a poskytne 

nové informace pro společníky, kteří tak budou moci lépe řídit  chod firmy. Středem 

modelu je nový ekonomický systém, který je provázaný s dalšími systémy uvnitř a vně 

firmy.  Součástí  praktického návrhu jsou také  doporučení  pro personální  a materiální 

zabezpečení IS/IT. Zmíněny jsou také zásady ochrany a zabezpečení dat.

Pro  vysvětlení  přínosu  informační  strategie  je  v  poslední  části  práce  popsána 

implementace  ekonomického  systému  podle  doporučení  informační  strategie 

a provedeno ekonomické zhodnocení implementace.
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 2 Teoretická východiska práce

V první části práce se budu zabývat základními teoretickými poznatky a metodami 

sloužícími k analyzování problémů v oblasti strategického řízení podniku. Cílem práce 

je  sestavit  informační  strategii  firmy,  proto  se  v  teoretické  části  zaměřím  hlavně 

na představení  této  strategie  a  její  návaznost  na  globální  podnikovou  strategii. 

Informační strategie je jednou z dílčích strategií firmy a proto se také pokusím nastínit 

její provázanost s ostatními dílčími strategiemi.

Samotnou  volbou  informační  strategie  předchází  provedení  strategické  analýzy 

vnějšího  a  vnitřního  prostředí  firmy.  Pro  tyto  analýzy  se  často  využívají  některé 

analytické metody, a proto bude vhodné seznámit čtenáře této práce s jejich strukturou 

a obsahem. Tak bude mít čtenář možnost lépe porozumět jejich využití v této práci.

Než se pustíme do rozboru jednotlivých strategií, je vhodné si ujasnit, co vlastně 

znamená  slovo  strategie?  Podíváme-li  se  do  Všeobecné  encyklopedie  Diderot, 

pak dostaneme tuto odpověď:

„Strategie je řízení určité činnosti k dosažení základních cílů; obecný postup, umění 

koncepčně dosahovat stanovených cílů.“1

Podíváme-li se na strategii  z podnikatelského hlediska,  můžeme použít  například 

tuto definici:

„Strategie  je  připravenost  podniku  na  budoucnost.  Ve  strategii  jsou  stanoveny 

dlouhodobé  cíle  podniku,  průběh  jednotlivých  strategických  operací  a  rozmístění 

podnikových  zdrojů  nezbytných  pro  splnění  daných  cílů  tak,  aby  tato  strategie 

vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke změnám jeho zdrojů a schopností a současně 

odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí podniku.“2

1 Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, 4. díl. 1998. s. 241.
2 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 2001. s. 1.
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 2.1 Firemní strategie

Před vysvětlením podstaty informační strategie je vhodné seznámit se se strategií 

firemní  a  jejím  obsahem a  jak  ovlivňuje  strategie  na  nižších  úrovních,  kam spadá 

i strategie informační.

Firemní strategie, někdy také nazývaná globální nebo strategie, je nejvyšší strategií 

firmy a určuje nejzákladnější směřování firmy. Voříšek definuje globální strategii takto:

„Globální strategie dává smysl a cíl všem podnikovým aktivitám. Je směrníkem na 

cestě vpřed.“3

Volně přeloženo, firemní strategie nám udává dlouhodobý směr, kterým se má firma 

ubírat  a jakých prostředků na této cestě  využije.  Nejčastěji  se  tak děje  definováním 

poslání, vize a strategických cílů firmy.

 2.1.1 Posláni firmy

Poslání nám říká, proč firma existuje a snaží se odpovědět na následující otázky:

• Jaký je předmět podnikání?

• Kdo jsou zákazníci firmy?

• Jaké potřeby zákazníků chce firma uspokojit?

• Jakými výrobky nebo službami toho chce dosáhnout.

Poslání má spíše informativní charakter a je vhodné, když je veřejně publikovaný 

v písemné  formě,  tak  aby  bylo  dostupné  zákazníkům  firmy.  Jestliže  zákazník  ví, 

co může od firmy očekávat, zpravidla se tak zlepšuje jeho vnímání podniku.

Stejně  tak  je  důležité  vysvětlení  poslání  dovnitř  firmy,  řídícím  pracovníkům 

a zaměstnancům. Je vhodné dát práci hlubší smysl.4

3 VOŘÍŠEK, J. Informační systémy a jejich řízení. 2007. s. 200.
4 KEŘKOVSKÝ, M., DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací. Teorie pro praxi. 2003. s. 13.
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 2.1.2 Vize firmy

Vize firmy má, na rozdíl od poslání, dlouhodobější charakter a říká nám, jakého 

stavu a podoby by firma chtěla dosáhnout. Nejedná se přitom o konkrétní cíle, ale spíše 

o obecnou představu, ideální stav v budoucnosti.5

Pro  pochopení  bude  dobré  vysvětlit  si  pojem  slova  vize.  To  je  odvozeno  od 

latinského slova „visio“ a přesný překlad zní zření. V kontextu se stavem do budoucna 

pak může slovo vize znamenat proroctví, tedy budoucí, nejlépe positivní, stav.

Jak  už  jsem  se  zmínil,  vize  nestanovuje  konkrétní  cíle,  ale  spíše  načrtává  ve 

všeobecných pojmech budoucí stav firmy a její podobu. Vize má výrazně informační 

a motivující charakter dovnitř firmy. Velice pěkně popisuje vizi Srpová:

„Vize jsou myšlenky, které předbíhají svou dobu a musejí mít motivující charakter. 

Vize musí být viditelná svou snahou mobilizovat, integrovat a inspirovat zájmy a síly co 

nejširšího okruhu pracovníků firmy dosáhnout vytyčené dlouhodobé záměry firmy.“6

 2.1.3 Strategické cíle

Na rozdíl od poslání a vize firmy je stanovení cílů konkrétní a přesné. Zvolené cíle  

totiž přesně určují aktivity firmy v tržním prostředí. Jejich přesné vyjádření umožňuje 

všem pracovníkům lépe pochopit jejich konkrétní úkoly a zajišťuje správnou kontrolu 

vytyčených  cílů.  Vytyčené  cíle  jsou  svázány  se  zajištěním  firmy  na  trhu,  jejím 

rozvojem, úspěchem či neúspěchem.

Oproti abstraktnímu vyjádření poslání a vize firmy je vyjádření cílů v kvantitativní 

podobě, která umožní zpětně vyhodnotit splnění cíle. Jako základní cíle jsou většinou 

stanoveny různé ukazatele, například procentuální podíl na trhu, zisk, rentabilita a jiné. 

Nejedná  se  přitom o  jeden  cíl,  ale  celou  soustavu  cílů,  které  jsou  pak  konkrétněji 

rozpracovávány na nižších úrovních řízení.7

5 CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi. 2006. s. 28.
6 SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ V., Základy podnikání. 2010. s. 130.
7 FORET, M., PROCHÁZKA, P., URBÁNEK, T. Marketing – základy a principy. 2003. s. 22.
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 2.1.4 Model strategie

Jak  je  zřejmé,  strategické  řízení  firmy  je  nikdy  nekončící  proces.  Sestává 

z vymezení  základního  směřování  firmy,  stanovení  strategických  cílů,  hledáním 

způsobů jejich naplnění, implementací a kontrolou zvolených strategií. Posléze se opět 

provádí analýza vnitřního a vnějšího prostředí tak, aby byly odhaleny nové příležitosti 

a hrozby. Jednotlivé fáze strategického řízení na sebe nemusí nutně navazovat. Někdy 

jsou jednotlivé fáze ve firmě řešeny souběžně, například při volbě nové strategie musí 

vedení firmy zvážit možnosti implementace této strategie.8

8 KEŘKOVSKÝ, M. DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací. Teorie pro praxi. 2003. s.3-4.
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Obr. 1: Model strategie (Zdroj: KOCH, M. Management informačních systémů. 2006.  
s. 51.)



 2.1.5 Hierarchie firemních strategií

Jak již bylo řečeno, firemní strategie je nejvyšší strategií. Na nižších úrovních pak 

rozpoznáváme strategie  obchodní a  funkční.  Jejich vzájemné propojení  je zobrazeno 

na následujícím schématu.

Globální strategii jsem představil v předchozí části textu, proto se jí zde nebudu 

více zabývat. Pouze upozorním, že při formování globální strategie se provede vnitřní 

a vnější analýza.

Na globální strategii navazuje strategie obchodní. Ta se vyskytuje v případě, kdy je 

firma rozdělena na víc strategických obchodních jednotek, dále jen SBU.

„Strategická obchodní jednotka může být definována jako seskupení podnikových 

subjektů  (divize,  výrobky,  vzájemně  propojená  oddělení,  jednotlivé  podniky,  jejich 

seskupení apod.), pro které existují trhy odlišné od jiných seskupení a pro které existují 

samostatné cíle a jim odpovídající strategie. Typicky se do obchodních jednotek člení 

firmy, které vyrábí více výrobků pro odlišné trhy.“9

V případě obchodní strategie se provede vnitřní a vnější analýza se zaměřením na 

konkrétní SBU a prostředí, které ji bezprostředně ovlivňuje (trh, zákazníci, atd.).

9 MALLYA, T. Základy strategického řízení a  rozhodování. 2007. s. 37.
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Obr. 2: Hierarchie podnikových strategií (Zdroj: vlastní)



Funkční strategie se nachází na nejnižším stupni firemních strategií a rozpracovává 

nadřazené  strategie  podle  dílčích  zaměření.  Mezi  funkční  strategie  patří  například 

marketingová  strategie,  strategie  výzkumu,  finanční  strategie, informační  strategie, 

atd.

Na rozdíl od obchodní strategie mohou být jednotlivé funkční strategie provázány 

na více SBU a také mezi sebou. Nejčastěji podporuje ostatní strategie právě strategie 

informační,  ale  vzájemné  propojení  můžeme  vidět  i  jinde.  Například  marketingová 

strategie se jen těžko obejde bez kooperace se strategií finanční.10

I  v  případě  funkčních  strategií  je  nutné  provést  analýzu  vnějšího  a  vnitřního 

prostředí  opět  zaměřenou  na  konkrétní  problematiku.  Je-li  formována  strategie 

marketingu, je jistě vhodné analyzovat nové trendy a postupy v této oblasti. U finanční 

analýzy nás zase bude zajímat, jaké jsou nové trendy v úvěrování a podobně.

 2.2 Strategická analýza

Nedílnou  součástí  tvorby  firemní  strategie  je  strategická  analýza.  Než  budu 

pokračovat dál k informační strategii, bude vhodné seznámit se s metodami strategické 

analýzy.

Jak již bylo napsáno v předcházející části, před formováním firemní strategie (ať už 

se  jedná  o  globální,  obchodní,  nebo  funkční)  je  vhodné  provést  analýzu  vnějšího 

a vnitřního  prostředí.  Vhodných  metod  pro  tuto  analýzu  je  jistě  spoustu  a  proto 

v následující části popíšu ty metody, které budou použity v  analytické části diplomové 

práce. Jedná se o:

• PEST(E) analýzu,

• Porterův model pěti sil,

• SWOT analýzu.

10 KEŘKOVSKÝ, M. DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací. Teorie pro praxi. 2003. s. 23
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 2.2.1 PEST(E) analýza

Analýza  PESTE slouží  k  analýze  obecného  prostředí  firmy a nalezení  možných 

příležitostí a hrozeb v okolí firmy. Jednotlivá písmena uvozují sektory, které by měly 

být  podrobeny  analýze.  Jsou  to  politický,  ekonomický,  sociální,  technologický 

a ekologický  sektor.  Původní  analýza  obsahovala  pouze  čtyři  sektory  (PEST), 

s rostoucím  uvědoměním  si  důležitosti  životního  prostředí  byla  analýza  rozšířena 

o ekologický sektor.

S  analýzou  se  můžeme  setkat  pod  dalšími  názvy,  SLEPT,  STEEP a  podobné, 

obsahově jsou však tyto analýzy stejné, záleží pouze na analyzovaných faktorech.

• Politicko-právní faktory tvoří společenský systém, v němž firma uskutečňuje 

svoji  činnost.  Systém je  dán mocenským zájmem politických stran,  vývojem 

politické situace v zemi a jejím okolí.

• Ekonomické  faktory  vycházejí  z  ekonomické  situace  země  a hospodářské 

politiky  státu.  Patří  sem  následující  makroekonomické  faktory:  tempo  růstu 

ekonomiky,  nezaměstnanost,  fáze  hospodářského  cyklu,  inflace  vývoj  HDP, 

daňové podmínky, úroveň příjmů a výdajů státního rozpočtu, výše úrokových 

sazeb a podob.

• Sociální  a  kulturní  faktory  jsou  dány  společností,  její  strukturou,  sociální 

skladbou obyvatelstva, společenskými a kulturními zvyky.

• Technické  a  technologické  faktory představují  inovační  potenciál  země 

a tempo technologických změn.

• Ekologické faktory. Znečištění prostředí, nakládání s odpady, enviromentální 

povědomí, atd.11

Vyhodnocení lze provést metodou ETOP, kdy jsou jednotlivým faktorům přiřazeny 

kladná, nebo záporná znaménka, podle toho, jaký mají vliv na rozvoj podnikání firmy. 

11 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2008. s. 83.
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 2.2.2 Porterův model pěti sil

Tato  analýza  se  zabývá  oborovým  prostředím  firmy.  Vychází  z  předpokladu, 

že firma působí v určitém oborovém odvětví a na určitém trhu. Díky tomu na ni působí 

následujících pět sil:

• Vyjednávací síla zákazníků,

• vyjednávací síla dodavatelů,

• hrozba vstupu nových konkurentů,

• hrozba substitutů,

• Rivalita firem na trhu.

Vyjednávací  síla  zákazníků  nám  říká,  jak  těžké  je  pro  zákazníky  přejít 

ke konkurenci,  jaké  má  zákazník  tržní  informace  (informace  o  ceně,  nabídce 

konkurence, atd.) a jak důležitý je pro firmu. Čím je pro zákazníka složitější přejít od 

firmy ke konkurenci, tím je jeho vyjednávací pozice nižší.

Vyjednávací sílu dodavatelů ovlivňuje počet dodavatelů, jak nákladné je pro firmu 

přejít  k jinému dodavateli,  jak důležitá  je firma pro dodavatele,  jestli  jsou dostupné 

substituty.  Čím  méně  je  firma  vázaná  na  konkrétního  dodavatele,  tím  je  jeho 

vyjednávací síla nižší.

Hrozba  vstupu  nových  konkurentů je  ovlivněna  výší  potřebného  kapitálu 

pro vstup  do odvětví,  do  jaké  míry je  trh  pokřivený (monopol),  není-li  regulovaný, 

jak nákladné je know how pro výrobu či zabezpečení služeb, atd. Čím jsou tyto bariéry 

nižší, tím je hrozba vstupu nových konkurentů vyšší.

Hrozba substitutů je tím vyšší, čím jsou náklady na výrobu a tudíž i cena substitutů 

nižší, jestliže jsou substituty běžně dostupné a jak nákladné je pro zákazníka zaměnit 

firmu nabízené zboží/službu za substitut. 

Rivalita firem na trhu je ovlivněna hlavně počtem konkurentů na trhu a velikostí 

trhu,  zda  trh  roste,  nebo  se  naopak  zmenšuje.  Dále  se  jako  vliv  uvádí  budoucí 
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lukrativnost  trhu,  případně  jsou  bariéry  pro  odchod  z  trhu  příliš  vysoké.  Čím  je 

konkurentů  více,  trh  je  lukrativnější,  trh  se  zmenšuje  a  bariéry jsou  vysoké,  tím je 

rivalita na trhu vyšší.12

 2.2.3 SWOT analýza

„Cílem SWOT analýzy je  identifikovat  to,  do  jaké  míry jsou současná strategie 

firmy a její specifická slabá a silná místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, 

které nastávají v prostředí.“

Jak  název  napovídá,  strategie  zkoumá čtyři  základní  aspekty působící  na  firmu. 

Silné  a  slabé  stránky,  příležitosti  a  hrozby.  S  formulováním  SWOT  analýzy 

se doporučuje začít  od příležitostí  a hrozeb, které působí z okolního prostředí firmy, 

z makro a mikro prostředí. Jako zdroj mohou posloužit výše zmíněné analýzy.

Následuje  analýza  silných  a  slabých  stránek,  které  se  týkají  přímo  interního 

prostředí firmy a může se jednat například o cíle, organizaci práce, firemní prostředí 

a jiné.

SWOT analýzu můžeme také využít při hodnocení mnoha dalších analýz.13

Tabulka 1: Vzor SWOT analýzy (Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2008.  
s.103.)

Silné stránky Slabé stránky

Zde se zaznamenávají skutečnosti, které 

přinášejí výhody jak zákazníkům, tak 

firmě. 

Zde se zaznamenávají ty věci, které firma 

nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si ostatní 

firmy vedou lépe.

Příležitosti Hrozby

Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které 

mohou zvýšit poptávku, nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a mohou přinést firmě 

úspěch.

Zde se zaznamenávají skutečnosti, trendy, 

události, které mohou snížit poptávku 

nebo zapříčinit nespokojenost zákazníků.

12 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2006. s. 53-56.
13 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2008. s. 103-104.
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 2.3 Informační strategie

Informační  strategie  je  jednou  z  funkčních  strategií  firmy.  Její  provázanost 

s ostatními  strategiemi  je  však  o  to  vyšší,  protože  dnes  už  se  těžko  obejde  některá 

firemní oblast  bez podpory informačních technologií.  Právě informační  strategie  má 

zajistit, aby byly podnikové aktivity co nejefektivněji podpořeny IS/IT. Samotná tvorba 

informační strategie se odehrává na úrovni strategické řízení IS/IT.

Pod  pojmem  strategické  řízení  IS/IT můžeme  vidět  nikdy  nekončící  proces 

budování  a  neustálého  udržování  integrity  IS/IT  firmy.  Tato  integrace  probíhá 

v následujících pěti úrovních:

• integrace vizí o IS/IT ve vrcholovém managementu,

• integrace podniku s okolím,

• integrace interních podnikových procesů,

• technologická  integrace  (datová,  hardwarová,  softwarová,  uživatelského 

rozhraní),

• metodická integrace.

„Hlavním výstupem strategického řízení  IS/IT je informační strategie,  dále jen 

IST. IST je jednou z dílčích (funkčních) strategií, které navazují na globální strategii 

podniku.  Představuje  dlouhodobou  orientaci  podniku  v  oblasti  informačních  zdrojů, 

služeb  a technologií.  Jejím cílem je  optimální  podpora  cílů  podniku  a  podnikových 

procesů pomocí informačních technologií.“14

Lze  tedy  říci,  že  strategické  řízením  IS/IT  má  za  úkol  formulovat  vize  a  cíle 

firemního IS/IT a stanovit jakou cestou bude k dosažení cílové podoby postupováno. 

Zároveň musí neustále dbát na zachování integrity firemního IS/IT.15

Strategické řízení IS/IT není jen vypracování dokumentu informační strategie.

14 VOŘÍŠEK, J. Informační systémy a jejich řízení. 2007. s. 213-215.
15 tamtéž s. 215.
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 2.3.1 Definice informační strategie

„Informační strategie se rozumí soustava cílů a způsobů jejich dosažení. Informační 

strategie by měla obsahovat vizi, cíle a charakteristiky budoucího stavu informačních 

systémů a informačních technologií firmy a mimo jiné vytvářet omezení pro operativní 

řízení jejich vývoje a provozu, měla by optimálně podporovat cíle firmy a požadovaný 

systém řízení.“16

Informační strategie rozvíjí vize a cíle stanovené ve firemní strategii a snaží se najít 

řešení, za pomoci kterých informačních technologií podpořit firemní strategii. Snahou je 

předejít  neefektivnímu  plýtvání  výdajů  na  informatiku,  kdy  jednotlivé  aplikace 

a technologie nejsou kompatibilní, systémové prostředky nevyužité, atd.

„IS/IT strategie je autory chápána jako množina strategických cílů, plánů a politik, 

rozpracovávajících pro určitou SBU strategické cíle vytyčené v její obchodní strategii 

do specifické oblasti IS/IT a vymezující zároveň cesty jejich realizace.“17

Vypracováním informační strategie se nesnažíme pouze zefektivnit vnitropodnikové 

procesy, ale také najít nové příležitosti a díky lepšímu IS/IT zajistit firmě strategickou 

výhodu. „Co chceme dosáhnout informační strategií?

• Zvyšování výkonnosti pracovníků (produktivity práce).

• Podporovat dosažení strategických cílů firmy.

• Vytvářet prostor pro další rozvoj firmy.“18

Přístupy k  tvorbě  informační  strategie  se  do  značné  míry shodují,  ale  v  mnoha 

aspektech  se  také  diametrálně  liší.  Shodují  se  v  tom,  kdo  má  informační  strategii 

vypracovávat.  Tím  je  vrcholové  vedení,  které  si  má  na  pomoc  přizvat  odborníky 

z firmy, případně externí konzultanty.

Dále  panuje  shoda  na  tom,  že  před  formulací  informační  strategie  musí  dojít 

k analyzování stávajícího stavu pomocí strategické analýzy a analýzy stávajícího IS/IT.

16 TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. 2008. s. 28.
17 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2006. s.  57.
18 KOCH, M., DOVRTĚL J. Management informačních systémů. 2006. s. 53.
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Poměrně  výrazně  se  však  liší  názory  na  strukturu  a  obsah informační  strategie. 

Tímto tématem se budu zabývat v následující  podkapitole.

 2.3.2 Struktura IS/IT strategie

Jak jsem již naznačil, struktura informační strategie se podle názorů autorů může 

poměrně lišit. Na následujícím obrázku bude zobrazena struktura informační strategie, 

tak jak ji doporučuje metodika MDIS19:

Jak  je  zřejmé,  struktura  informační  strategie  je  poměrně  komplexní  a  obsáhlá. 

Z toho vyplývají i vysoké nároky na rozsah práce, odborné znalosti tvůrců informační 

strategie  a  jejich  čas.  Ti  se  často  neobejdou  bez  výrazné  pomoci  technických 

pracovníků. Informační strategie podle toho konceptu by zabrala i několik stovek stan 

19 MDIS = metodický základ systémové integrace.
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Obr. 3: Struktura informační strategie (Zdroj: VOŘÍŠEK, J. Informační systémy a jejich  
řízení. 2007. s. 220.)



a pro potřeby diplomové práce není příliš vhodná. Je však nutné říci, že firma s takto 

vypracovanou  a  hlavně  aktivně  rozvíjenou  IST  bude  pravděpodobně  úspěšná 

v dosahování strategických cílů.

V  diplomové  práci  se  budu  snažit  přiblížit  struktuře  a  obsahovému  vymezení 

informační strategie, tak jak je definována Keřkovským a Drdlou:

 

Pod pojmem rozvojové záměry a cíle můžeme chápat jako snahu stanovit budoucí 

podobu informačního systému firmy, jaké aplikace zachovat, jaké nové získat a využít, 

jaká  opatření  použit  pro  uspokojení  potřeb  uživatelů  IS/IT  firmy.  Dále  se  snaží 

odpovědět, jak eliminovat slabé stránky a hroby a jak pomoci rozvinout silné stránky 

a využít  příležitosti.  Cíle  by  přitom  měly  vycházet  ze  strategické  analýzy.  Jejich 

formulace může být v podobě seznamu na začátku informační strategie pro lepší přehled 

toho, čeho se má informační strategií dosáhnout.

 Koncepce a  filozofie  IS je  sbírka  hlavních  představ  o  fungování  IS  ve  firmě. 

Obsahuje  soubor  principů  a  zásad  IS,  jakým způsobem má naplňovat  uspokojování 

informačních potřeb uživatelů a jakým směrem se má vyvíjet.
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Obr. 4: Struktura a obsahové vymezení IS/IT strategie (Zdroj: KEŘKOVSKÝ, M.,  
DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací. Teorie pro praxi. 2003. s. 63.)



Koncepce informačního systému by měla být nadčasová a zajišťovat aspekty jeho 

integrace a kontinuity. Je to dáno tím, že informační strategie se může měnit a vyvíjet 

podle nových strategických cílů, dostupnosti nových technologií a vizí vedení. Naproti 

tomu podobu  informačního  systému  nelze  tak  rychle  změnit  a  tak  je  jeho  koncept 

rozložen i přes několik IS/IT strategií. Proto musí být zachována možnost jeho rozšíření.

Koncept  by  měl  naznačit  budoucí  podobu  a  vlastnosti  informačního  systému 

ze dvou  pohledů,  aplikačního  a  uživatelského,  který  určuje  priority  automatizace 

procesů, a technického, který vykresluje nejdůležitější rysy architektury. Architektura 

IS není v konceptu podmínkou, záleží na zkušenostech a odborných znalostech řešitelů. 

Koncept je pak požadavkem na budoucí stav a technické řešení je na realizátorech IS/IT 

strategie (nejčastěji oddělení IT).

Mezi základní vlastnosti informačního systému můžeme zařadit tyto:

• zajištění stability a bezpečnosti procesů,

• integrovanost jednotlivých oblastí IS,

• pořizovací a provozní nákladovost,

• rozšířitelnost a otevřenost do budoucna,

• aktuálnost a nadčasovost konceptu,

• složitost či jednoduchost,

• náročnost na správu,

• schopnost uspokojit informační potřeby.

Finanční  zabezpečení se  zabývá  hlavně  přidělením  a  zajištěním  finančních 

prostředků  pro  jednotlivé  projekty  přijaté  v  informační  strategii.  Jak  jsem naznačil 

dříve, tento aspekt je značně svázán s finanční strategií firmy. Vhodné je zvážit, zda se 

firmě  vyplatí  vlastní  informační  úsek,  nebo  využít  dnes  hodně  rozšířeného  modelu 

outsourcingu.
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V  případě  materiální  zabezpečení  se  informační  strategie  zabývá  samotným 

způsobem pořízení hardwaru a softwaru. Firma by měla sledovat kvalitu dodavatelů, 

jejich okruh by měl být omezen. Je  vhodnější budovat dlouhodobou spolupráci, kdy 

máme  od  dodavatele  zajištěnu  podporu  a  záruky,  než  využívat  nátlaku  v  podobě 

odchodu k jinému dodavateli. Strategie nákupu HW a SW se také výrazně liší podle 

charakteru  podnikové  strategie,  zda  se  jedná  o  nákladovou  strategii,  nebo  strategii 

diferenciace.

Pod pojmem pracovníci je v případě informační strategie myšlen vztah pracovníků 

k informačnímu systému a technologiím firmy. Tento vztah je navíc ze dvou různých 

úhlů:

1. Vztah uživatelů k IS/IT.

2. Personální zajištění provozu IS/IT.

Snahou je zajistit vzdělávání pracovníků a jejich podporu při využívání IS/IT. Snaha 

motivovat  pracovníky  k  využívání  nových  informačních  prostředků,  používání 

legálního SW, k zodpovědnosti a snaze jejich osobního rozvoje.

Z personálního pohledu pak musí strategie vytyčit, jak bude podpora a provoz IS/IT 

firmy zajištěn. Zda bude firma využívat vlastních pracovníků, nebo externích specialistů 

(outsourcing), kdo bude za kterou část provozu zodpovědný a jaké bude mít pravomoci.

Organizování činností, stanovení projektů a plánování jejich realizace se skrývá pod 

pojmem  řízení  rozvoje  IS/IT.  Informační  strategie  by  měla  obsahovat  jednotlivé 

informatické projekty, stanovit jejich řešitele, jakým způsobem budou projekty zajištěny 

(materiálně a finančně) a jakým způsobem budou hodnoceny. U větších firem je v tomto 

bodě vhodné přijmout standardizované postupy, například ISO 9001.

Organizování  a  řízení  informačních  procesů  stanovuje,  které  úkoly  budou 

vykonávat  řídící  pracovníci  na  jednotlivých  úrovních  firmy,  aby došlo  k  pochopení 

a naplnění  informační  strategie.  Definuje jednotlivé úkoly podle strategické,  taktické 

a operativní úrovně. Hierarchie řízení je zobrazena na následujícím obrázku:
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Jakost IS/IT částečně navazuje na materiální zajištění a řízení rozvoje IS/IT. Firma 

by  měla  vyžadovat  od  dodavatelů  technickou  podporu,  u  softwarových  produktů 

aktualizace  řešící  bezpečnostní  problémy,  atd.  Mnoho oblastní  IS/IT je  dnes  řešeno 

standardy a informační strategie by měla stanovit jejich možné využití ve firmě.

Bezpečnost a ochrana  se v informační strategii zabývá ochranou dat proti jejich 

ztrátě  způsobenou selháním hardwaru,  softwaru,  ale  i  výpadkem elektřiny,  selháním 

komunikačního  spojeni,  atd.  Druhým  aspektem  je  zajištění  dat  z  pohledu  jejich 

možného odcizení a zneužití.

Strategická návaznost zajišťuje propojení firemní a informační strategie.20

20 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2006. s. 63-79.
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Obr. 5: Hierarchie řízení oblasti IS/IT (Zdroj: KEŘKOVSKÝ, M., DRDLA, M.  
Strategické řízení firemních informací. Teorie pro praxi. 2003. s. 77.)



 3 Analýza problému a současné situace

Tato část pojednává o analýze společnosti, způsobu založení, předmětu podnikání, 

představení  trhu  a  zákazníků.  Dále  se  kapitola  věnuje  analýze  vnitřního  a vnějšího 

prostředí  firmy,  stavu  informačních  technologií  ve  firmě  a  celkovému  vývoji 

informačních technologií ve světě a u konkurence. Snahou je nastínit veškeré faktory, 

které budou mít vliv na  společnost a tvorbu její informační strategie.

 3.1 Představení společnosti

 3.1.1 Základní informace

Společnost Hyper Elektro, v.o.s., se sídlem v Brně, byla založena v létě 2009 dvěma 

zakladateli  jako  vedlejší  projekt.  Jeden  ze  společníků  byl  zaměstnán  jako  prodejce 

elektroniky a druhý byl studentem vysoké školy. Firmu lze označit za rodinný podnik. 

Volba  právní  formy byla  závislá  na  dostupnosti  finančních  prostředků  a  charakteru 

podnikání.  Pro  založení  společnosti  s ručením omezeným je  potřeba  složit  základní 

kapitál  200 000,-  Kč.  Touto částkou zakladatelé  v dané době nedisponovali,  a proto 

padla volby právní formy na veřejnou obchodní společnost.

Společník  ve  veřejné  obchodní  společnosti  je  povinen  se  přihlásit  jako  OSVČ21 

a z toho mu plynou povinnosti platit zdravotní a sociální pojištění ze závislé činnosti. 

V případě,  že  má  společník  hlavní  pracovní  poměr  a  příjem  ze  závislé  činnosti 

nepřekročil  stanovenou výši,  není  povinen platit  pravidelné měsíční  zálohy.  I  to byl 

jeden z důvodů pro volbu právní formy společnosti.

V  průběhu  roku  2009  firma  podnikala  převážně  v  maloobchodním  prodeji 

elektroniky  a  poskytovala  drobnou  servisní  a  montážní  činnost  k  zakoupeným 

výrobkům. Například pokud si zákazník objednal televizor s držákem na stěnu, firma 

poskytla jako doplňkovou službu montáž. To byl nejčastější příklad prodeje. Zákazníci 

byli převážně z řad známých a blízkého okolí společníků.

21 Osoba samostatně výdělečně činná
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Na přelomu let 2009 a 2010 na základě zvýšené poptávky a spokojenosti zákazníků 

bylo  před  společníky  rozhodnutí,  zda  transformují  stávající  podobu  firmy na  jejich 

hlavní  pracovní  zaměření  a  finanční  příjem  z  toho  plynoucí.  Rozhodnutí  bylo 

jednomyslné a bylo přijato, že firma bude fungovat hlavně jako elektronický obchod.

Společníci si po nějaké době zkoušení a testování vybrali řešení v podobě odkupu 

e-shopu od firmy Netshops.cz zastoupené panem Ing. Cehlárikem. Elektronický obchod 

začala firma provozovat na internetové adrese www.hyperelektro.cz.

Původně firma sídlila  v  soukromých prostorách jednoho ze  společníků,  ale  díky 

vysoké  poptávce  po  osobním  odběru,  nutnosti  držet  alespoň  část  zboží  skladem 

a v neposlední řadě vlivem špatné dostupnosti sídla se firma v létě 2010 přestěhovala. 

Na  ulici  Václavská  v  Brně  byl  pronajat  menší  obchod  se  skladovým  zázemím 

a kanceláří.  Firmě  se  tak  podařilo  přijatelně  konsolidovat  své  zázemí.  Kamenná 

prodejna navíc přidala firmě na důvěryhodnosti.
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Obr. 6: E-shop www.hyperelektro.cz (Zdroj: vlastní)



 3.1.2 Organizační struktura a právní forma

Jak bylo napsáno v předchozí  části,  jako právní  forma společnosti  byla  vybrána 

veřejná obchodní společnost. Hlavními rysy této právní formy jsou:

• společnost musí založit minimálně 2 společníci (právnická nebo fyzická osoba),

• není potřeba složit základní kapitál,

• základním dokumentem je společenská smlouva,

• společníci mají stejná práva a povinnosti, za závazky společnosti ručí celým 

svým majetkem,

• společnost vede podvojné účetnictví, ale nepodává daňové přiznání, zisk je 

rozdělen rovným dílem mezi společníky (ti jsou vedeni jako OSVČ) a každý pak 

podává zvlášť daňové přiznání,

• Zisk je zdaněn 15 %.

Práva společníků nejsou upravena, každý má stejné hlasovací právo a stejně tak se 

rovnoměrně  podílejí  na  vedení  firmy.  Každý  společník  může  jednat  za  společnost 

samostatně, například podepisovat smlouvy a jednat navenek s dalšími subjekty.

Společníci  jsou  si  vědomi  možné  nedůvěry  okolí  firmy  (zákazníci,  obchodní 

partneři, atd.) v tuto právní formu a plánují převedení firma na společnost s ručením 

omezeným.

Firma nemá další stálé zaměstnance a o celý chod firmy se starají dva společníci.  

Ve skladu  jsou  využíváni  brigádníci  z  řad  studentů,  kteří  mají  podepsanou  dohodu 

o provedení práce a vypomáhají hlavně s balením zásilek.

 3.1.3 Předmět podnikání

Firma  se  zaměřuje  na  maloobchodní  prodej  zboží,  hlavním  prodejním kanálem 

je internet. Zboží je nabízeno prostřednictvím elektronického obchodu, který se nachází 

na adrese www.hyperelektro.cz.
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Aby mohla firma zboží prodávat, vlastní živnostenské oprávnění  Výroba, obchod 

a služby  neuvedené v  přílohách  1  až  3  živnostenského zákona.  Jednotlivé  obory 

činností pak jsou:

• výroba,  rozmnožování,  distribuce,  prodej,  pronájem  zvukových  a  zvukově-

obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů,

• zprostředkování obchodu a služeb,

• velkoobchod a maloobchod,

• poskytování  software,  poradenství  v  oblasti  informačních  technologií, 

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,

• poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Firma také poskytuje servisní a montážní služby, jako je instalace audio-vizuálních 

systémů a propagačních zařízení dle přání zákazníka.

 3.1.4 Trh a zákazníci

Firma  působí  na  trhu  koncových  spotřebitelů  v  České  republice.  Díky  prodeji 

převážně  přeš  internet  může  pocházet  zákazník  odkudkoliv.  Velikost  trhu  je  tedy 

obrovská a potenciál možných zákazníků vysoký. 

Hlavním sortimentem je takzvaná černá a bílá elektronika, produkty osobní péče, 

hobby elektronika,  výpočetní  technika  a další.  Nedílnou součástí  nabídky je prodej 

příslušenství, jako jsou baterie, obaly, montážní materiály, atd.

 Obecně lze jednotlivé produkty vyjmenovat následovně:

• televizory a příslušenství (stojany, držáky, atd.),

• audio a video přehrávače a soustavy (např. DVD rekordér, HI-FI soustava),

• digitální fotoaparáty a kamery,

• domácí spotřebiče (grily, svítilny, mixéry, atd.),
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• hobby elektronika – meteostanice, vysílačky, svítilny,

• notebooky, stolní počítače, LCD monitory, herní konzole,

• příslušenství.

 3.1.5 Dodavatelé

Firma spolupracuje s okruhem stálých dodavatelů,  od kterých pravidelně odebírá 

zboží. Vztahy jsou ustálené, díky úspěchu z prvního roku se firmě podařilo s některými 

dodavateli podepsat bonusové dohody (zpětný bonus při dosažení určitého obratu).

Samotný  odběr  zboží  pak  nejčastěji  probíhá  závozem  některou  z  dopravních 

společností, se kterou má dodavatel uzavřenou smlouvu. V případě podlimitního odběru 

zboží (pod minimální stanovenou částku) je ke zboží účtováno dopravné. V případě, 

že dodavatel má sklad, nebo pobočku v Brně, je samozřejmostí osobní odběr a možnost 

zaplatit na pokladně hotově.

Firma Hyper Elektro, v.o.s. aktuálně spolupracuje s následujícími velkoobchody:

• Solight, s.r.o. - drobné černá elektronika, brašny a příslušenství.

• EMOS, a.s. - hobby elektronika, video telefony, baterie, atd.

• K + B progres a.s. - malá a velká bílá elektronika, černá elektrnonika.

• Hama, s.r.o. - foto, video, příslušenství.

• 100mega a.s. - výpočetní technika.
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 3.2 Analýza obecného okolí – PESTE

PESTE analýza slouží k „prozkoumání“ obecného (makro) okolí firmy a nalezení 

možných příležitostí a hrozeb. Jednotlivá písmena v názvu uvozují sektory, které budou 

analyzovány.  Jsou  to  politický,  ekonomický,  sociální,  technologický  a ekologický 

sektor.

 3.2.1 Politické faktory

• Snaha státu zjednodušit některé procesní postupy u živnostníků a malých firem. 

• Rozvoj elektronické komunikace se státními úřady.

• Nejistý vývoj politického směřování státu a s tím související budoucí daňové 

a legislativní zatížení.

• Stabilní legislativní zázemí, není však přijat celkový rámec rozvoje IT.

• Mírně vyšší míra korupce a šedé ekonomiky.

• Riziko pádu finančních trhů vlivem bankrotu některých evropských zemí.

 3.2.2 Ekonomické faktory

• Zpomalený růst HDP v důsledku hospodářské krize a hůře odhadnutelný vývoj 

ekonomiky.  V  ČR  vyvolává  malý  hospodářský  růst  nižší  spotřebu  statků. 

V polední době je cítit opětovný růst ekonomiky.

• Nabídka peněz a úroková míra – ovlivňuje možnost získání úvěru a  náklady 

na jeho využití (drahé úvěry omezují investice v celé ekonomice). Tímto jsou 

zasaženy jak firmy, tak občané. Zadluženost u domácností přesto roste.

• Vysoká nezaměstnanost, na jednu stranu nižší kupní síla obyvatelstva, na druhou 

stranu hledání alternativ, jak pořídit zboží co nejlevněji.
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• Silný kurz koruny vůči dolaru zlevňuje i spotřební elektroniku.

• Možné snížení DPH a tím i další zlevnění elektroniky.

• Dlouhodobě nízká míra inflace.

 3.2.3 Sociální faktory

• Demografie  –  Rostoucí  počet  obyvatel  díky  přistěhovalcům,  tím roste  počet 

potencionálních  zákazníků.  Shengenský  prostor  otevírá  možnost  růstu  do 

zahraničních destinací, převážně na Slovensko.

• Životní styl – lidé stále více využívají moderních technologií, rozšiřuje se obliba 

mobilního internetu, nakupování přes internet je více a více populární.

• Úroveň vzdělání – zvyšující se úroveň počítačové gramotnosti.

 3.2.4 Technické faktory

• Rostoucí procento domácností vlastnících počítač a připojení k internetu. Využití 

internetu v domácnostech (objednávky přes internet, informační funkce).

• Zvyšující se rozšíření různých forem mobilního připojení.

• Poměrně propracovaná síť logistických služeb.

• Vývoj nových technologií, možností online plateb a distribuce.

 3.2.5 Ekologické faktory

• Jednotná  státní  strategie  snižování  ekologických  problémů  zavedením 

recyklačních poplatků.

• Vyšší uvědomění si ekologického myšlení ve společnosti.

34



 3.2.6 Shrnutí PESTE analýzy metodou ETOP

Metoda ETOP pomáhá určit, které vlivy vnějšího prostředí jsou pro firmu positivní 

a které naopak negativní. Vlivy, které hodnotíme kladně, jsou označeny plusem, ty které 

hodnotíme negativně mínusem. Pro přehlednost jsou tyto vlivy uvedeny v následující 

tabulce.

Tabulka 2: Shrnutí PESTE analýzy metodou ETOP (Zdroj: vlastní)
Sektor okolí Vliv Faktor

Politický +

-

-

Podpora podnikání, zjednodušení legislativy

Nejistý budoucí vývoj

Korupce a míra šedé ekonomiky

Ekonomický 0

+

-

+

Zpomalení ekonomiky, očekává se opětovný růst

Nákup na internetu jako úspora nákladů

Vyšší nezaměstnanost, nižší spotřeba statků

Silný kurz koruny zlevňuje elektroniku

Sociální +

+

+

Rostoucí počet obyvatel a vstup do Shengenu

Zvyšující se počítačová gramotnost

Využití moderních technologií v běžném životě

Technický +

+

Rozvoj vysokorychlostního internetu

Logistické služby a způsoby dopravy

Ekologický +

0

Jasná strategie nakládání s elektroodpadem

Vnímání životního prostředí

Celkově  lze  hodnotit  obecné  okolí  firmy  v  České  Republice  kladně.  Projevuje 

se snaha o podporu podnikání, a přestože je soukromý sektor byrokraticky zatěžován, 

stát se snaží toto zatížení zmírnit a odbourat.

Vliv ekonomické krize je viditelný, vysoká nezaměstnanost a propad ekonomiky má 

hlavní vliv na podnikání. Avšak prognózy slibují opětovný růst v následujícím období. 

Nezaměstnanost sice způsobuje ztrátu kupní síly obyvatelstva, na druhou stranu nutí 

zákazníky k hledání nových alternativ jak ušetřit při  nákupu a jednou z možností  je 
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právě nákup na internetu.

Populace, vzdělanost a počítačová gramotnost dlouhodobě roste, stejně tak rozšíření 

připojení k internetu do domácností. To vše nahrává rozvoji elektronického obchodu.

 3.3 Analýza oborového prostředí firmy - Porterův model pěti sil

K analýze oborového prostředí použiji Porterův model pěti sil, který předpokládá, 

že strategická pozice firmy je určována působením pěti základních faktorů.

 3.3.1 Riziko vstupu potenciálních konkurentů

Jaké  je  riziko  vstupu  nové  konkurence  na  trh?  Elektronický  obchod  zažívá 

v posledních letech obrovský rozmach. Dnes už si žádná firma nemůže dovolit zůstat 

čistě  kamennou  prodejnou,  a  pokud  neprovozuje  alespoň  nějakou  podobu  webové 

prezentace,  nemá  šanci.  Prostředí  internetu  není  nijak  limitováno  a  riziko  vstupu 

nových konkurentů je vysoké. Počáteční investice na zprovoznění e-shopu mohou být 

nízké, některé softwarové podoby jsou zdarma, případně se dá zajistit levný pronájem. 

Není  vyžadována  zvláštní  koncese,  stačí  pouze  podnikatelské  oprávnění  pro 

maloobchod a velkoobchod (viz  kap.  2.3).  Na druhou stranu je  potřeba  si  uvědomit 

velikost trhu.

 3.3.2 Rivalita mezi stávajícími konkurenty

Elektronických obchodů nabízejících obdobný sortiment, jaký hodlá nabízet firma, 

je velké množství.  Od malých domácích krámků dělaných „na koleně“, až po velké 

elektronické  obchody,  často  nazývané  obchodními  galeriemi.  Celkově  se  na  trhu 

elektronických obchodů s elektronikou pohybuje až několik stovek konkurentů s různou 

kvalitou služeb.

Rivalita  je  vysoká a  odehrává  se  převážně  v  podobě  cenové  války.  Dalšími 

„zbraněmi“  jsou  pak  právě  garance  dostupnosti  zboží,  způsoby  dodání  zboží 

a doplňkové služby (rozšířená záruka,  individuální  jednání,  atd.).  Rozšiřuje se  různá 
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podoba  certifikace  kvality  obchodu  podle  provedených  nákupů.  V  poslední  době 

výrobci zavádějí  doporučené prodejní ceny i  na internetu a  kvalita služeb by znovu 

mohla být výhodou.

 3.3.3 Smluvní síla odběratelů

Trh,  na  kterém  se  bude  společnost  pohybovat,  je  trh  koncových  zákazníků 

a domácností  v  České  Republice.  Díky variabilitě  nabízeného zboží  se  předpokládá, 

že zákazníků bude i  z  řad  podnikatelů a  drobných firem,  hlavně z  gastronomického 

a zábavního odvětví. Poměr mezi koncovým a firemním zákazníkem je odhadován na 

9 ku 1 ve prospěch koncových zákazníků.

Dle  předchozího  popisu  je  zřejmé,  že  trh  obsahuje  velké  množství  jednotlivců, 

jejichž vyjednávací síla by se zdála slabá. Nejsou zde žádná silná uskupení a kartely. Na 

druhou stranu, loajalita zákazníků na internetu má klesající tendenci a hlavní orientace 

je na cenu  produktu.  Díky  možnosti  ihned  srovnat  cenu  zboží  od  více  prodejců  se 

vyjednávací síla odběratelů posiluje.

Ztráta  jednoho  zákazníka  je  v poměru  k celkovému  množství  „zanedbatelná“, 

je však potřeba mít  na paměti  dobré jméno firmy.  V prostředí internetu může být 

jakákoliv  negativní  zkušenost  kupujícího  šířena  daleko  rychleji  a  „zasáhnout“ 

velké množství potencionálních zákazníků. Příkladem jsou různé recenze a hodnocení 

obchodů, diskusní fóra, blogy, atd. Dle některých studií  nespokojený zákazník řekne 

o své zkušenosti jedenácti lidem, zatímco spokojený pouze třem.22 Na internetu tyto 

čísla mohou daleko více kontrastovat. 

 3.3.4 Smluvní síla dodavatelů

Zboží bude odebíráno od několika málo dodavatelů. Mezi hlavní dodavatele v ČR 

patří tři společnosti.  Jsou to K + B Progres, a.s., FAST, a.s. A HP Tronic, a.s. Další 

dodavatelé výrazně zaostávají,  většinou se jedná o výhradní  zástupce několika málo 

značek z takzvaného „B brandu“. Tím je jasné, že vyjednávací síla dodavatelů je silná 

22 KOTLER, P. , a kol. Moderní marketing. 2007. s. 345.
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a možnost změny dodavatele, případně uplatnění vlastního tlaku na dodavatele je do 

značné míry omezena.

Na  druhou  stranu,  právě  menší  dodavatelé  často  aplikují  daleko  individuálnější 

přístup a nabízejí podporu v začátcích podnikání.

Jistou možností  je začít  odebírat  zboží v zahraničí,  například v Polsku, kde mají 

dodavatelé rovněž silnou vyjednávací pozici, ale pro daleko větší Polský trh si vyjednali 

i nižší ceny přímo od výrobců.

Dalším potencionálním partnerem mohou být Čínské firmy, které se v poslední době 

snaží distribuovat své zboží přímo bez prostředníků (tuzemský distributor). Překážkou 

je  vyšší  objem  jednotlivých  objednávek  a  nezkušenost  společníků  s  tímto  druhem 

obchodu.

 3.3.5 Hrozba substitučních služeb

Pro elektronický obchod je v současné době konkurence (substituce) pouze prodej 

v kamenných prodejnách.  Jak už bylo zmíněno,  jejich vliv  jako primární  distribuční 

kanál neustále klesá a slouží převážně jako místo, kde může zákazník své objednané 

zboží  převzít  osobně.  Vážnějším konkurentem pak  zůstávají  velké  elektro  prodejny 

(Datart,  Electro  World),  jelikož  zde  může  zákazník  zboží  fyzicky  vidět,  vyzkoušet 

a nabídka  sortimentu  bývá  široká.  Nevýhodou  jsou  vyšší  ceny  spojené  s  vyššími 

provozními náklady takových center.

Můžeme zmínit i takzvaný podomní prodej, který však v poslední době upadá a jako 

způsob nabízení elektroniky je využíván minimálně.  Celkově lze hrozbu substituce 

považovat za nízkou.
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 3.4 SWOT analýza

Nyní provedu vyhodnocení získaných podkladů pomocí SWOT analýzy a následně 

provedu ještě slovní zhodnocení.

Vnitřní faktory

Silné stránky
• Společnost není zatížena minulostí.

• Funkční elektronický obchod.

• Flexibilita, možnost rychlého rozhodnutí.

• Vybudováno zázemí firmy.

• Kvalita komunikace, pro kterou je firma vyhledávána zákazníky.

Slabé stránky

• Špatná evidence zásob, účetnictví a majetku.

• Chaotické řešení reklamací.

• Nízké využití marketingových nástrojů.

• Špatná informovanost zákazníků o stavu objednávky.

Vnější faktory

Příležitosti

• Stále rostoucí počet nákupů realizovaných na internetu.

• Rozvoj standardů pro elektronickou komunikaci.

• Pokles cen IS/IT produktů a služeb.

Hrozby

• Velké množství konkurence.

• Informační šum (nízké povědomí o firmě).

• Únik dat (hackeři, „selhání“jedince).
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 3.5 Firemní strategie

Na základě předchozí analýzy sestavím poslání firmy, její vizi a stanovím základní 

podnikové cíle.

 3.5.1 Poslání firmy

V  prvním  kroku formulujeme  poslání  firmy.  Poslání  by  mělo  být  jednoduché 

a srozumitelné sdělení, které jasně říká co je pro firmu hlavním úkolem. Mělo by být 

známo  všem  členům  firemního  týmu  a  zároveň  veřejně  prezentováno  zákazníkům, 

nejlépe  na  webových  stránkách  firmy.  Poslání  firmy  Hyper  Elektro,  v.o.s.  bylo 

definováno takto:

„Poskytnout  zákazníkovi  v  České  republice  široký  sortiment  zboží  a  zajistit  

pohodlný  nákup  z  domova  či  kanceláře  tak,  aby  došlo  k  celkové  úspoře  času  

a vynaložených prostředků zákazníkem.“

 3.5.2 Vize

Vize nastiňuje budoucí stav, kterého by chtěla firma dosáhnout a nezáleží na tom, 

zda se tak stane za rok,  nebo dva. Podstatné je,  že firma ví,  kam jde a co je jejím 

obecným cílem.

• Být první na koho se zákazník obrátí.

• Umožnit pohodlný nákup kdykoliv a odkudkoliv si zákazník vzpomene.

• Být  zákazníkovi  partnerem,  neprodávat  slepě  zboží,  ale  pomoci  zákazníkovi 

najít to, co opravdu potřebuje.

• Podnikat tak, aby byly dodrženy zákony a etika podnikání.

• Rozvíjet  se  tak,  aby  docházelo  k  uplatnění  nejmodernějších  postupů  při 

zachování trvale udržitelného rozvoje = myslet ekologicky.
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 3.5.3 Cíle

V následující části definuji základní cíle, kterých chce firma v následujících dvou 

letech dosáhnout.  Výchozím bodem pro stanovení cílů je provedená SWOT analýza 

a zhodnocení očekávání společníků firmy. Snahou je eliminovat slabé stránky a hrozby 

a pokusit se využít silných stránek a příležitostí. Cíle by měly být na rozdíl od vize 

firmy měřitelné. Cíle firmy Hyper Elektro, v.o.s. jsou:

1. Zlepšit konkurenční postavení firmy.

◦ Měřítkem je % nárůst objednávek (čtvrtletní, roční).

2. Zvýšit povědomí zákazníků o firmě.

◦ Měřítkem je % nárůst návštěv e-shopu.

3. Zkvalitnit úroveň servisních služeb.

◦ Měřítkem bude délka řešení reklamace.

◦ Procento splněných oprav do 30 dnů.

4. Dosáhnout vyšší ziskovosti firmy.

◦ Měřítkem bude % podíl zisku na obratu firmy.
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 3.6 Analýza vnějšího (externího) IS/IT

Tato práce se zabývá sestavením informační strategie a výchozím bodem není jen 

analýza vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Stejně důležitá je i analýza trendů v oblasti 

informačních technologií. Snahou je nastínit jakým směrem se IS/IT vyvíjí, pokusit se 

odhadnout, jak využívají IS/IT konkurenti,  dodavatelé a odběratelé. Díky tomu by se 

mělo  v  pozdější  fázi  budování  informační  strategie  předejít  využití  zastaralých 

technologií.

 3.6.1 Analýza trendů v oblasti IS/IT

Hlavním trendem v oblasti informačních a komunikačních technologií je snaha být 

neustále  „online“  a  mít  svá  data  dostupná  kdekoliv  a  kdykoliv.  Tyto  trendy  jsou 

podpořeny následujícími vlivy.

Rozvoj  vysokorychlostního datového připojení  výrazně usnadňuje přenos většího 

objemu dat za daleko kratší čas a nižší cenu. Tím dostává uživatel daleko víc možností, 

jak trávit čas na internetu. Weby už dávno nejsou jen statické stránky, ale nositelem 

multimediální a interaktivní zábavy.

Mobilní operátoři investovali v posledních letech značné částky do rozvoje svých 

sítí, hlavně pak do vybudování tzv. sítí 3. generace, které umožňují vysokorychlostní 

připojení k internetu.  Díky novým datovým tarifům, kdy byla výrazně snížena cena 

za mobilní připojení, má nyní zákazník dostupné vysokorychlostní připojení k internetu 

v podstatě odkudkoliv. V první čtvrtině roku 2011 je mobilní síť 3. generace dostupná 

zhruba 45 % populace.23

Pouze mobilní  datová síť  nestačí.  Výrazné  změny zaznamenává trh s  mobilními 

telefony, kdy je možné sledovat obrovský rozmach „chytrých“ telefonů. Tyto telefony 

již  nepřipomínají  původní  pomalé  velké krabice,  ale  elegantní  placky s  dotykovými 

displeji  s  vlastním  operačním  systémem.  Hlavní  trendy  v  mobilních  operačních 

23 Pokrytí mobilními sítěmi 3G se přiblížilo polovině populace. [online]. 2001 [2011-05-25]. 
Dostupné z: <http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/pokryti-mobilnimi-sitemi-3g-se-
priblizilo-polovine-populace>
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systémech udávají firmy Apple se svým iOS a Google s operačním systémem Android. 

Výhodou těchto OS je možnost pro ně vytvářen všemožné aplikace od čteček aktuálních 

zpráv po nejrůznější specializované programy.

Například, podle studie firmy Opera Software ASA, což je výrobce stejnojmenného 

webového prohlížeče, vrostl počet uživatelů Opery pro mobilní telefony v březnu 2011 

o 85,4 % oproti stejnému období v roce 201024.

S absolutní mobilitou a snahou mít svá data neustále při ruce se mění způsob jejich 

uložení.  Oproti  předchozím způsobům,  kdy  byly  osobní  data  na  domácím počítači 

a archivována na CD/DVD, jsou dnes ukládána na serverech třetích stran. Uživatel má 

svoje  fotografie  nahrané  ve  webové  galerii,  hudbu  si  ukládá  na  virtuální  disk,  atd. 

Nevýhodou  takového řešení  je,  že  jsou  data  na  různých  místech  (myšleno  logicky) 

a nikoliv „pod jednou střechou“, respektive webu. Další nevýhodou je riziko zcizení 

dat.

V poslední  době se  proto  začíná  rozšiřovat  takzvaný cloud computing.  Nejedná 

se o nic  jiného,  než  o  využití  různých  aplikací  jako  služby.  Cloud  (anglicky mrak) 

je internet  a  uživatel  přistupuje  ze  svého  zařízení  (PC,  mobil,  tablet,  atd.)  ke svým 

datům,  jako  je  pošta,  dokumenty,  kalendář  právě  přes  internet.  To  vše  skrze  svůj 

prohlížeč, nebo klientskou aplikaci.

24 State of the mobile web [online]. 2011 [2011-05-25].
Dostupé z: <http://www.opera.com/media/smw/2011/pdf/smw032011.pdf>.
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Je  třeba  také  zmínit  klesající  trend  počítačového  pirátství  ve  firmách.25 Firmy 

si uvědomují rizika spojená s  používáním nelegálního software a aktualizují  licenční 

politiku.

Samozřejmostí  je  zmínit  fenomén  poslední  doby,  sociální  sítě.  Jejich  rozmach 

a obliba roste neuvěřitelným tempem. To má z pohledu firmy vliv na povědomí o její 

kvalitě.  Jakákoliv negativní  zkušenost s firmou může být  ihned sdílena s desítkami, 

či stovkami  dalších  uživatelů.  Na  druhou  stranu,  takzvané  „fanouškovské“  stránky 

mohou firmě poskytnout nový způsob propagace.

 3.6.2 Analýza IS/IT konkurence

Voříšek26 doporučuje pokusit  se analyzovat IS/IT konkurentů.  Tato analýza je do 

jisté  míry  omezená,  protože  firmy  si  svoje  informační  zázemí  hlídají  a  tají  před 

konkurencí. Zvláště v České republice je otevřenost menších firem na nízké, dle mého 

názoru až paranoidní, úrovni. Obecně lze říci, že konkurence nevyužívá výrazně odlišný 

koncept  IS/IT.  E-shopy jsou dostupné pomocí  webového prohlížeče,  jsou využívány 

webové standardy  a většina obchodů využívá určitou úroveň SEO optimalizace pro 

vyhledávače.

Většina  konkurentů,  kteří  nabízejí  podobný  sortiment,  respektive  spolupracují 

se stejnými  dodavateli,  má  zjevně  propojený  e-shop  s  informačním  systémem 

dodavatelů v podobě XML dat.  Ověření  je jednoduché,  popisky výrobků a skladová 

dostupnost kopíruje informace z B2B portálu dodavatelů.

Otázkou zůstává propojení e-shopu s ekonomickým systémem. Většina hotových 

řešení e-shopu podporuje určitou formu propojení s nejrozšířenějšími ekonomickými 

systémy (Pohoda, Money Sx, ABRA). Po zkušenostech předpokládám, že většina firem 

tuto možnost využívá.

V  případě,  že  nepovažujeme  za  konkurenci  velké  internetové  obchody,  jako 

je alza.cz, mall.cz a podobné, odhaduji, že je využití IS/IT u konkurenčních firem na 

25 Pirátského softwaru v Česku opět ubylo [online]. 2010 [2011-05-25].
Dostupné z: <http://portal.bsa.org/globalpiracy2009/pr/pr_czech.pdf>

26 VOŘÍŠEK, J. Informační systémy a jejich řízení. 2007. s. 216.
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obdobné  úrovni.  Jinak  řečeno, nepovažuji  IS/IT  konkurence  za  výraznou 

konkurenční výhodu.

 3.6.3 Analýza IS/IT obchodních partnerů

Za obchodní partnery v tomto případě považuji dodavatele, přepravní společnosti 

a banky.

Všichni  dodavatelé  provozují  webové  stránky  včetně  elektronického  obchodu, 

tzv. B2B portál.  V podstatě  se  jedná o klasický e-shop na který mají  přístup pouze 

obchodní partneři. Portály jsou propojeny se skladovým systémem, takže je vždy vidět 

aktuální skladové množství u dodavatele.

Všichni  dodavatelé  také  poskytují  XML  feed  se  všemi  produkty,  cenami 

a skladovými stavy.  Výrazně se tak usnadňuje přidávání  nových výrobků a kontrola 

skladových zásob dodavatele. Firma díky tomu nemusí držet skladové zásoby, protože 

ví,  že  je  zboží  skladem u dodavatele.  Na druhou stranu,  data  jsou  dostupné  pouze 

v nočních hodinách, kdy není takové zatížení serverů dodavatelů.

Firma spolupracuje také s přepravní společností DPD a Českou poštou. Firma DPD 

poskytuje  pro  snazší  posílání  zásilek  aplikaci  na  tvorbu adresních  štítků.  Štítky  lze 

vytvořit ručně, nebo lze využit importu dat ze souboru. Jakmile je editace ukončena, 

je možné štítky vytisknout a data k balíkům (jméno, adresa, kontakt) jsou automaticky 

odeslána  přes  internet  do  systému firmy DPD.  Tato  aplikace  je  bohužel  pouze  pro 

Windows.

Společnost DPD poskytuje online sledování pohybu zásilky, tak jak prochází přes 

jednotlivá stanoviště.

Česká  pošta  poskytuje  pro  smluvní  podavatele  webový  portál  podání  online, 

kde může podavatel zadat potřebné informace k balíkům, následně jsou v podobě PDF 

vygenerovány adresní štítky a po ukončení podání jsou data odeslána do informačního 

systému  pošty.  Podavateli  stačí  polepit  balíky  a  zaměstnanec  pošty  je  vyzvedne 

ve smluvenou dobu na prodejně. Informace k zásilkám lze zadávat ručně, nebo použít 
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import ze souboru, aktuálně podání podporuje typy .TXT a .CVS. Použití portálu není 

podmíněno  specifickým  webovým  prohlížečem,  nebo  operačním  systémem.  Pošta 

rovněž umožňuje sledování pohybu zásilky.

Posledním partnerem jsou banky.  Firma  Hyper  Elektro,  v.o.s.  má  otevřený účet 

u FIO banky. Tato banka poskytuje internetové bankovnictví a účet mohou společníci 

kontrolovat  odkudkoliv  pomocí  internet  bankingu.  Banka  podporuje  export  dat 

do souboru v podobě ABO27 formátu, který by měl umět zpracovat ekonomický systém.

27 Obecně používaný formát souboru pro automatické operace v internetovém bankovnictví.
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 3.7 Analýza firemního IS/IT

Před tvorbou informační strategie je vhodné zjistit, jak je IS/IT ve firmě řízeno, jaký 

je stav hardwaru a softwaru a jak stávající technologie podporují firemní cíle a aktivity. 

K tomu slouží analýza informačních technologií ve firmě.

 3.7.1 Řízení, organizace a personální zajištění IS/IT

V této části analýzy je potřeba si položit otázky:

• Má firma koncepci rozvoje IS/IT?

• Kdo je zodpovědný za rozvoj IS firmy?

• Jak jsou zajištěny zdroje vývoje IS/IT? (personální a finanční)

Firma se rozvíjela poměrně živelně bez ucelené podnikové strategie, stejně tak tomu 

bylo i v případě budování informačního systému a využití informačních technologií. 

Počáteční  nadšení  společníků  a  úspěch  firmy přebil  potřebu  vytvořit  dlouhodobější 

strategii. Jednotná koncepce tedy chybí.

Neformálně je za celkový stav informatiky ve firmě zodpovědný autor této práce, 

ale přesné vymezení pravomocí a zodpovědnosti nebylo stanoveno.

Firma  nemá  zaměstnance  na  pozici  informačního  specialisty,  za  chod  části 

informačního systému zodpovídá autor práce. Za chod a úpravu e-shopu je zodpovědný 

dodavatel  e-shopu  formou  outsourcingu.  Finanční  plánování  vývoje  IS/IT  není 

vytvořeno,  je  pouze  na  operativní  úrovni  podle  aktuálních  potřeb.  Právě  tyto 

nedostatky by měla odstranit informační strategie.

 3.7.2 Hardware

Firma momentálně vlastní tři  osobní počítače,  jeden stolní a dva přenosné,  které 

slouží společníkům pro práci mimo prostory firmy (obvykle pro práci z domova). Stolní 

počítač je umístěn v prostorách firmy na ulici Václavská.
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Tabulka 3: Hardwarové vybavení firemních PC (Zdroj: vlastní)
HW vybavení HP 620 Stolní PC

Procesor Intel Celeron T3000 2x 1.8 GHz AMD Athlon 1.8 Ghz

Operační 

paměť

4 GB SODIMM 2 GB RAM DDR2

Grafická karta Intel GMA 4500M ATI Radeon 9800XT

Pevný disk 320 GB, 7200 ot./min. 320 GB, 7200 ot./min.

DVD 

mechanika

DVD+/-RW, LightScribe DVD+/-RW, LightScribe 

V  prodejně  je  vybudovaná  lokální  sít  (LAN)  s  pomocí  technologie  Ethernet, 

přenosová rychlost  je  100 Mbit/s  (fast  ethernet).  V prostorách  je  také  zprovozněna 

lokální bezdrátová síť (WLAN) pomocí technologie Wi-Fi, standard 802.11b, přenosová 

rychlost 11 Mbit/s. Bezdrátová síť je zabezpečena pomocí standardu WPA.

Připojení  k  internetu  je  zajištěno  od  firmy  UPC  pomocí  kabelového  připojení 

s přenosovou  rychlostí  10/  Mbit/s  (download/upload).  Připojení  lokální  drátové 

a bezdrátové sítě je zajištěno pomocí routeru Z-Comax WA-2204A-TX. Administrace je 

možná přes webové rozhraní.

Pro tisk, kopírování a skenování dokumentů se využívá černobílá laserová tiskárna 

Samsung SCX-4500W. Tiskárna je připojena do lokální sítě a díky tomu je přístupná 

všem uživatelům v sítí. Má vlastní webové rozhraní kde lze sledovat počet vytištěných 

stránek a kapacitu toneru.

V  případě  potřeby  připojení  mimo  prostory  obchodu  jsou  zakoupeny  dva 

USB modemy  K3765  od  firmy  Vodafone.  Tento  modem  podporuje  mobilní  datové 

připojení pomocí technologie EDGE a UMTS. Od firmy Vodafone jsou samozřejmě 

pořízeny i datové tarify na základě měsíčního paušálu bez datového omezení. Mobilní 

datové připojení slouží zároveň jako záložní v případě výpadků připojení od firmy UPC.

Firma  dále  využívá  webhostingových  služeb,  na  kterých  je  provozován  e-shop, 

přidělený prostor  je  5  GB.  Jedná  se  o  dedikovaný28 server  Supermicro  Dual-Quad, 

28 Pronajatý server v datovém centru.
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2x Intel Xeon E5405 Quadcore, 8 GB DDR2, 2x 500 GB SATA-II v RAID1, připojení 

k páteřní síti rychlostí 100/1000 Mbps.

Zálohování probíhá 1x denně na jiný fyzický server, MySQL databáze je 2x denně 

zálohována v rámci serveru do externích souborů.

 3.7.3 Software

Přehled základních aplikacích využívaných ve firmě:

• kancelářské aplikace (Kancelářský balík),

• internetový prohlížeč,

• emailový klient.

Hlavním  operačním  systémem  používaným  ve  firmě  je  Microsoft  Windows 

ve verzích Windows XP a Windows 7.

Firma neprovozuje lokální server a není řešena centrální správa uživatelů. Všechny 

stanice jsou umístěny pouze ve  stejné pracovní skupině a na jedné z nich je vytvořen 

sdílený prostor pro dokumenty, fotografie a podobně.

Vzhledem  ke  způsobu  podnikání  je  nejpoužívanější  aplikací  webový  prohlížeč, 

který slouží jako klient pro několik provozovaných aplikací (viz dále). Jako výchozí 

webový prohlížeč  je  používám Mozilla  Firefox  3.x  vyvíjený neziskovou  organizací 

Mozilla Foundation. Prohlížeč je dostupný zdarma pro komerční i nekomerční užití.

Další aplikací je emailový klient, opět od Mozilla Foundation, Mozilla Thunderbird, 

ve verzi 3.x, s rozšířením Lightning pro správu osobních úkolů a kalendář.

Pro základní administrativní práci, jako je vytváření a čtení dokumentů, tabulkových 

seznamů a prezentací, se využívá kancelářský balík OpenOffice.org ve verzi 3.x. Tento 

kancelářský balík je nabízen zdarma, na rozdíl od velmi rozšířeného produktu Microsoft 

Office.  Kancelářský balík  OpenOffice.org  obsahuje  základní  aplikace  Writer  (tvorba 

dokumentů), Calc (tabulkový procesor), Impress (tvorba prezentací) a další, které však 
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nejsou  využívány.  Samozřejmostí  je  kompatibilita  s  dokumentovými  formáty 

společnosti Microsoft (doc, docx, xls, xlsx, atd.) a možnost přímo exportovat dokument 

do PDF formátu. Také je třeba zmínit, že balík OpenOffice.org již delší dobu využívá 

jako primární souborový formát ODF (OpenDocument),  který byl v roce 2006 přijat 

Mezinárodní organizací pro normalizaci jako standard ISO/IEC 26300:200629.

 3.7.3.1 Elektronický obchod

Elektronický obchod je provozovaný na adrese  www.hyperelektro.cz, hardwarová 

část serveru je popsaná v kapitole 2.6.2. Na serveru je nasazen OS Debian GNU/Linux, 

64bitová verze (x86-64). Aplikace e-shopu pracuje ve třívrstvé30 architektuře. Data jsou 

uložena v MySQL databázi, aplikace je napsána v PHP a provoz zajišťuje web-server 

Apache. Jako tenký klient pak slouží webový prohlížeč. V této aplikaci je momentálně 

vedena kompletní agenda související s objednávkou.

 3.7.4 IS/IT a vnitropodnikové procesy

Při mapování podnikových procesů dochází k jejich rozdělení do tří skupin. První 

skupina  tvoří  řídící  procesy.  Tyto  procesy slouží  k  vedení  a  udržení  firmy funkční 

a provádějí  se  na  nejvyšší  úrovni.  Firma  momentálně  nevlastní  ekonomický 

software, který by pomáhal společníkům při rozhodování na strategické úrovni.

Hlavní proces je proces, kterým vzniká ve firmě přidaná hodnota a dochází pomocí 

něj k uspokojení potřeb zákazníka. Naplňuje poslání firmy. V případě firmy zabývající 

se  maloobchodním  prodejem je  zřejmé,  že  přidaná  hodnota  vzniká  hlavně  rychlou 

a spolehlivou obsluhou objednávek zákazníků. Zákazník nemusí běhat po obchodech, 

ale může si nechat zaslat zboží domů, případně si jej vyzvednou osobně.

Jak  jsem  již  zmínil,  správa  celé  objednávky  je  vedena  v  administrační  části 

elektronického obchodu.  Jakmile zákazník vytvoří objednávku, zobrazí se v seznamu 

objednávek. Seznam je zobrazen na následujícím obrázku.

29 ISO/IEC 26300:2006 [online]. 2011[2011-05-25]. Dostupné z: 
<http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43485>.

30 Architektura se rozděluje na prezentační, aplikační a datovou vrstvu.
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Samotná správa objednávky se děje v detailním okně objednávky (obrázek 9). Zde 

může obchodník měnit stav objednávky (potvrzeno, odesláno, připraveno k vyzvednutí), 

měnit obsah objednávky a tisknout faktury. Skladové zásoby, ani další účetní evidence 

není přítomna. Obchodník musí najít zboží ve skladu a ověřit, že je opravdu skladem. 
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Obr. 8: Seznam objednávek v e-shopu (Zdroj: vlastní)

Obr. 9: Správa objednávky (Zdroj: vlastní)



Objednávky jsou pravidelně exportovány v podobě XML souboru pro externí účetní 

firmu.  Ta  načte  objednávky do  vlastního  účetního  programu,  vytvoří  znovu fakturu 

a provede zaúčtování skladu.  Stávající  způsob vyřízení  objednávek tak způsobuje 

duplicitní práci a neposkytuje společníkům aktuální pohled na hospodaření firmy.

Podpůrné  procesy  zajišťují  veškerou  vedlejší  činnost  okolo  hlavního  procesu. 

Jedná  se  především  o  marketing,  servis  a  reklamace  vadného  zboží  a  celková 

administrativa ve firmě. Firma se snaží propagovat hlavně na takzvaných vyhledávačích 

zboží, jako jsou www.zbozi.cz, www.heureka.cz a jiné. Na stránkách e-shopu se každý 

den generuje seznam zboží s cenami, který je automaticky zpracován speciální aplikací 

vyhledávacího serveru a zařazen do katalogu nabídky. Uživateli serveru pak stačí zadat 

konkrétní výrobek a zobrazí se mu seznam obchodů, který výrobek prodává a jejich 

ceny, případně lokalita.

Firma  dále  rozesílá  reklamní  email  svým  zákazníkům,  kde  je  informuje 

o případných  akcích  a  slevách.  Kvalita  emailu  je  nízká,  protože  firma  nevyužívá 

jakýkoliv  software  pro  tvorbu  reklamních  emailů.  Jiné  marketingové  aktivity  firma 

momentálně nevyvíjí.
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Obr. 10: Vyhledávač zboží Zbozi.cz (Zdroj: www.zbozi.cz)



Vliv  jednotlivých  procesů  a  jejich  vzájemné  propojení  v  prostředí  firmy 

je znázorněno v následujícím schématu:
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Obr. 11: Schéma podnikových procesů (Zdroj: vlastní)



 3.8 Analýza očekávání důležitých stakeholders

Keřkovský a Drdla uvádí, že pro dobrou formulaci informační strategie je potřeba 

zjistit, co od informačního systému očekávají důležití stakeholders, hlavně  zákazníci, 

obchodní partneři a uživatelé IS/IT a majitelé firmy.31

Zákazníci  od  informačního  systému  firmy  očekávají  hlavně  detailní  informace 

o výrobcích a službách, o stavu jejich objednávky, případně o stavu jejich reklamace.

Obchodní partneři očekávají od IS/IT firmy hlavně odbourání administrativní zátěže 

na obou stranách (jak u partnerů, tak ve firmě). Příkladem je elektronický výpis z účtu, 

který si firma stáhne z internetového bankovnictví a data importuje do ekonomického 

systému. Banka ušetří za tisk a distribuci bankovního výpisu a firma ihned aktuální data 

z účtu v systému.

Uživateli  informačního  systému  myslím  jak  případné  zaměstnance,  tak  majitele 

firmy v případě operativního řízení firmy. V tomto případě od IS firmy očekávají co 

nejvyšší  podporu  řešení  jednotlivých  činností  jako  evidence  objednávky,  evidence 

plateb, evidence skladových zásob, evidence reklamací, lhůt a termínů.

Z  pohledu  majitelů  firmy jsou  pak  požadavky na  IS/IT firmy podpořit  taktická 

a strategická rozhodnutí tím, že poskytne ucelený přehled o situaci ve firmě. Především 

výkaz zisku a ztrát, cash flow, přehled minulých období a pomůže s predikcí budoucího 

vývoje.

Obecně pak lze říci, že společníci očekávají od zavedení informační strategie hlavně 

úsporu finančních prostředků díky efektivnějšímu investování do rozvoje IS/IT. Dále 

věří  ve  zrychlení  realizace  dílčích  projektů  ve  firemní  informatice  a  samozřejmě 

dosažení vyšší rentability firmy.

31 KEŘKOVSKÝ, M. DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací. Teorie pro praxi. 2003. s.113.
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 3.9 Vyhodnocení analýzy z pohledu IS/IT

Snahou  je  zjistit,  které  faktory  a  cíle  podniku  z  ekonomické  analýzy  mají  vliv 

na IS/IT  firmy  a okolí.  Jak  lze  IS/IT  využít  k  podpoře  silných  stránek,  rozvoji 

příležitostí, eliminaci slabých stránek a potlačení hrozeb.

V případě  silných stránek má firma výhodu,  že její  IS/IT není  ještě  dostatečně 

rozrostlé bez koncepce. Tu by měla zajistit informační strategie. V případě zázemí firmy 

by měly informační technologie podpořit hlavně maximalizaci výkonu HW a pomocí 

dobré infrastruktury zajistit společníkům přístup do všech částí IS ze vzdálených míst 

(domov,  služební  cesta).  Firma  je  vyhledávána  zákazníky  také  z důvodu  kvalitní 

komunikace a podpory, IS/IT by mělo zajistit podporu v oblasti evidence komunikace 

se zákazníkem a uchování znalostí v IS.

Slabé stránky by mohli  být  eliminovány pomocí  IS/IT v několika  možnostech. 

Využít různých způsobů internetového marketingu, které by měli zajistit přísun nových 

zákazníků. V návaznosti na kvalitu komunikace zrychlit řešení dotazů a jejich evidenci. 

Stejně tak může IS/IT pomoci eliminovat problémy s reklamacemi vhodnou úpravou, 

nebo doplněním IS firmy.

Příležitosti by  měly  být  IS/IT podpořeny hlavně  v  budování  automatizovaných 

činností  v  rámci  IS.  Pro  rozvoj  IS/TI  je  vhodné využít  příznivého trendu v cenách 

služeb, softwaru a hardwaru.

Hrozby eliminovat pomocí IS/IT hlavně vypracováním bezpečnostní politiky firmy 

a použít nových technologií k získání konkurenční výhody.
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 4 Návrh řešení

Důvod pro přijetí  informační strategie je stanovení jednoduché a jasné koncepce 

využití  informačních  technologií  k  podpoře  a  rozvoji  strategických  cílů  firmy. 

Informační strategie definuje základní principy, podle kterých bude IS/IT v následujícím 

období organizována, provozována, rozvíjena a financována.

Stejně jako v případě GST musí informační strategie obsahovat vizi budoucí podoby 

IS/IT ve firmě a obsahovat  obecné cíle,  kterých má být  dosaženo.  Tím by se mělo 

zamezit zbytečnému plýtvání výdajů na informatiku a předejít do budoucna problémům 

s integrací jednotlivých systémů a služeb.  Výsledkem by měl být dokument, na základě 

kterého  by  měli  majitelé  firmy  postupovat  při  pořizování,  provozu  a  rozvoji 

informačních technologií ve firmě.

Je třeba si uvědomit, že většina navrhovaných postupů tvorby informační strategie 

počítá  s  tvorbou  pro  střední  a  velké  firmy,  které  jsou  členěny  na  různé  obchodní 

jednotky  s  různými  obchodními  a  funkčními  strategiemi.  V  případě  menší  firmy 

je tvorba pomocí některých metodik v podstatě nereálná, nikoliv však nemožná. I proto 

se většina autorů shoduje na tom, že rozsah a odbornost informační strategie musí být 

přizpůsobena velikosti  firmy a odborným znalostem řešitelů.  Protože je analyzovaná 

firma právě menší velikosti, je i informační strategie redukována na její potřeby.

Za  zpracování  a  realizaci  informační  strategie  musí  být  stanovena  zodpovědná 

osoba. V tomto případě jím je autor této práce, společník firmy. Informační strategie 

bude  předložena  oběma  společníkům  ke  schválení.  Kontrola  postupu  k  vytyčeným 

cílům bude probíhat společně.

Vytvořená informační strategie by měla být pro vedení firmy závaznou, nikoliv však 

dogma. Trh, na kterém firma působí, se neustále vyvíjí,  stejně jako trh informačních 

technologií  a  proto  je  často  vhodné informační  strategii  revidovat  a  pokud se  nově 

dostupné řešení ukáže jako přijatelnější, využít ho.
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 4.1 Vize informační strategie

Hlavní  vizí  informační  strategie  je  podpora  firemních  aktivit  a  vytyčených  cílů 

ve firemní  strategii  a  zajištění  efektivního investování  do rozvoje  IS/IT.  Zároveň by 

měla  ISt  poskytnout  metodickou  pomoc  při  rozhodování  majitelů  ohledně  investic 

do informačních technologií.

Jednotlivé vize tedy jsou:

• Efektivní využití stávajícího IS/IT.

• Zkvalitnění podpory firemních procesů pomocí vhodného IS/IT.

• Zlepšení a zrychlení komunikace firmy s jejím okolím.

• Využít všech dostupných technologií pro ještě pohodlnější nákup zákazníka.

• Poskytnout věrný obraz o podnikovém hospodářství a majetku.

• Využívat vhodné informační zdroje pro podporu řízení a rozvoj IS/IT.

 4.2 Cíle informační strategie

V předchozí části práce jsem definoval obecné požadavky na IS/IT, nyní se pokusím 

stanovit konkrétní cíle informační strategie. Tyto cíle by měly být měřitelné, měl by být 

jasný jejich přínos pro IS/IT potažmo firmu a měly by být časově ohraničené: 

1. Zajistit obsluhu objednávky z jedné aplikace napříč celým procesem.

2. Zajistit co největší automatizaci procesů.

3. Na základě cílů 1. a 2. zajistit výběr vhodné aplikace.

4. Pokračovat v rozšiřování a zkvalitňování funkcí e-shopu.

5. Zabezpečit zálohu a ochranu dat.
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 4.3 Koncept a filosofie IS/IT

Stávající  procesy  a  využití  IS/IT  ve  firmě  je  neefektivní  a  v  případě  rozvoje 

podnikání dlouhodobě nepřispívá k podpoře jednotlivých činností. Elektronický obchod 

musí primárně sloužit jako marketingový nástroj a místo nákupu zákazníka, nikoliv jako 

ekonomický systém firmy. Je potřeba zvolit nový optimálnější model IS/IT, který bude 

lépe podporovat firemní procesy, a vytyčené cíle informační strategie. Hlavní důraz je 

kladen na integraci funkcí, jednoduchost, rozšiřitelnost a dostupnost.

Na začátku informačním strategie je dobré vytvořit cílovou podobu informačního 

systému firmy, kterého chceme pomocí ISt dosáhnout.
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Obr. 12:Schéma budoucí podoby IS/IT firmy (Zdroj: vlastní)



Nová podoba IS/IT počítá s pořízením ekonomického systému a jeho propojením 

s elektronickým  obchodem.  Správa  objednávek  už  nebude  řešena  v  administračním 

rozhraní  e-shopu,  ale  právě  v  ekonomickém  systému.  Ekonomický  systém  by  měl 

podporovat  změnu  stavu  objednávek,  možnost  jejich  editace  a  tvorby  faktur 

z objednávek. Aktualizovaná data by mělo být možné nahrát zpět na e-shop, tak aby byl 

zákazník informován, v jakém stavu se nachází jeho objednávka.

Jak je zřejmé, součástí systému musí být skladové hospodářství, které zajistí přehled 

o zboží  skladem a  jeho rezervaci  do příslušných objednávek včetně evidenci  zboží, 

které je třeba doobjednat. Jakmile bude přijata objednávka na zboží, které je skladem, 

bude toto zboží na skladě rezervováno. Tím by mělo dojít k eliminaci prodání jinému 

zákazníkovi,  který  zboží  objednal  později.  Další  požadovanou  funkcí  by  měla  být 

možnost exportovat skladové zásoby zpět do e-shopu, aby se u daného zboží správně 

zobrazoval termín dodání.

Jelikož  prostory,  kde  firma  sídlí,  slouží  i  jako  kamenná  prodejna,  je  potřeba, 

aby ekonomický  systém  podporoval  elektronickou  kasu  připojenou  po  lokální 

počítačové síti. To by mělo výrazně zrychlit a zefektivnit maloobchodní prodej. Veškeré 

prodeje budou díky tomu ihned dostupné ve statistice a skladové zásoby budou aktuální.

Další  funkci,  kterou  by  měl  ekonomický  systém  obsahovat,  je  zpracování 

elektronického výpisu z účtu ve standardním formátu. Výhodu spatřuji v automatickém 

zpracování  bankovních  výpisů.  To  by  mělo  zajistit  automatické  přiřazení  plateb 

k objednávkám  a  eliminovat  chyby  „lidského“  faktoru  při  ručním  zadávání  plateb 

do systému. Zároveň by mělo jít z ekonomického systému podávat elektronické příkazy 

k úhradě, což by mělo výrazně snížit administrativní zátěž společníků.

Propojení elektronického obchodu s ekonomickým systémem by mělo být zajištěno 

pomocí některého ze standardů pro datovou výměnu. To by mělo zajistit aktuálnost dat 

v obou aplikacích.  Je potřeba ověřit, zda stávající řešení elektronického obchodu 

umožňuje případnou propojení s ekonomickým systémem. Za předpokladu, že by 

rozšíření bylo nákladné, nebo nereálné, se bude muset informační strategie revidovat 

a hledat nové řešení. Preferovaným řešením je úprava aktuálně používaného řešení.
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V  případě,  že  bude  možné  stávající  e-shop  modifikovat,  bude  nutné,  aby  byl 

schopen předávat ekonomickému systému příchozí objednávky, byl schopen přijímat 

změny stavu a  načítal  skladové  zásoby,  tak  aby byly dostupnosti  zboží  na  e-shopu 

aktuální.  Zároveň by se eliminovaly situace,  kdy se na  kamennou prodejnu dostaví 

zákazník, který předpokládá, že je zboží skladem, ale jednalo se o mylnou informaci, 

kdy nebylo zboží po vyprodání odznačeno jako skladové. Díky tomuto opatření by mělo 

dojít k výraznému úbytku času stráveného s aktualizací skladových zásob na e-shopu.

Společníci  se  dostatečně  nevyznají  ve  všech  aspektech  účetnictví,  a  proto  bude 

spolupráce s účetní firmou pokračovat. Návrh počítá s přístupem externích účetní firmy 

do systému za účelem zpracování a kontroly účetnictví.

V  poslední  řadě  (ale  neméně  důležité)  bude  nasazení  ekonomického  systému 

znamenat  pro  společníky  přístup  k  aktuálním  ekonomickým  informacím.  Dostupné 

informace  budou  záležet  na  konkrétním ekonomickém  systému,  který  bude  vybrán 

a zprovozněn.

Díky zprovoznění ekonomického systému jeho propojení s e-shopem by mělo dojít 

k celkovému nárůstu dostupných informací pro všechny stakeholders a tedy i k dalšímu 

uspokojení jejich informačních potřeb. Celkově se od této koncepce IS/IT očekává:

• zvyšování produktivity a snížení nákladů,

• zvýšení konkurenceschopnosti,

• využitím specializovaných aplikací nové možnosti,

• taktické informace pro potřebu rozhodování.

Společníci by dále měli zvážit, jakým způsobem bude ekonomický systém pořízen, 

zda jako hotové aplikace,  případně jako pronájem aplikace ať už formou ASP, nebo 

cloud computingu.  Na způsob pořízení  se  váže i  podpora implementace a  dostupná 

technická  podpora.  Rovněž  je  třeba  zvážit  zajištění  bezpečnosti  a  jakým způsobem 

budou zálohována důležitá data. 
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 4.3.1 Koncepce rozvoje elektronického obchodu

Elektronický  obchod  je  stěžejním  prodejním  kanálem  firmy.  Proto  se  jedná 

o kritickou aplikaci a její rozvoj musí být dlouhodobě plánovaný a podporovaný. Nelze 

očekávat,  že  jednou  postavený e-shop  není  potřeba  rozšiřovat,  upravovat  a  vyvíjet. 

Stejně jako v případě jiných činností je rozvoj e-shopu trvalým procesem.

Základní podmínkou je udržení trendu v SEO optimalizaci, která zajišťuje dobré 

zpracování  obsahu  elektronického  obchodu  robotem  internetového  vyhledávače. 

Stejnou  podmínkou  je  dodržování  standardů  pro  tvorbu  webu,  především  podle 

doporučení konzorcia W3C32. Kód by měl být jednoduchý, validní a všechny funkce 

e- shopu  by  měly  fungovat  zákazníkovi  i  administrátorovi  nezávisle  na  použitém 

internetovém  prohlížeči.  Tím  bude  zajištěna  dlouhodobá  perspektivnost  řešení 

a eliminovaný hrozby rychlého zastarání aplikace.

Díky  modulárnosti  řešení  obchodu  lze  přiobjednat,  případně  nechat  vytvořit 

na zakázku další  moduly,  které  by mohli  pomocí  IS/IT podpořit  firemní  cíle.  Krom 

zmíněného propojení e-shopu s ekonomickým systémem bude vhodné implementovat 

následující čtyři moduly e-shopu:

• SMS modul,

• modul pro tvorbu a rozesílání hromadného komerčního mailu (nabídky),

• modul implementace platební brány,

• modul propojení na sociální síť Facebook.

Modul pro SMS zprávy zajistí odeslání krátké textové zprávy zákazníkovi, jakmile 

se změní stav jeho objednávky.  Zákazník je tak neprodleně informován o stavu své 

objednávky.  Tento  způsob  upozornění  je  vhodný  hlavně  při  osobních  odběrech. 

Připravené zboží si zákazník vyzvedne a přitom nemusí kontrolovat svoji emailovou 

schránku, navíc odpadá riziko,  že email  s výzvou k odběru skončí mezi smazanými 

emaily považovaný mylně za reklamní, případně při špatném vyhodnocení spamového 

32 W3C standards [online]. 2009[2011-05-25]. Dostupné z: <http://www.w3.org/standards/>.
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filtru. Další výhodou bude zrychlení obrátky zboží, které nebude zbytečně skladováno 

na prodejně. Odeslání textové zprávy přes SMS bránu není zdarma, proto doporučují 

prozatím  zprovoznit  modul  pouze  pro  osobní  odběry.  Po  vyhodnocení  provozu 

doporučuji  odesílat  SMS  zprávy  i  při  expedici  zboží  přes  zásilkovou  společnost. 

Toto řešení výrazně zlepší informovanost zákazníka.

Dalším  vhodným  rozšířením  bude  implementace  takzvaného  newsletteru,  tedy 

automatické  vytváření  produktového  emailu  v  designu  obchodu.  Ten  bude  rozeslán 

registrovaným  zákazníkům,  jejichž  emailové  adresy  jsou  v  databázi  elektronického 

obchodu.  Požadavek  z  pohledu  podpory  IS/IT  je  v  začlenění  tohoto  modulu 

do administrační části  e-shopu, které je společníkům důvěrně známe. Dále je kladen 

důraz na jednoduchost vytváření mailu. Veškerá činnost by měla být automatizovaná 

a zjednodušena. Za použití webového editoru se vybere požadované zboží do nabídky, 

přidají  se individuální  texty,  poskytne  náhled  řešení  a  umožní  hromadné  rozeslání. 

Vhodným doplňkem bude možnost rozeslání emailu konkrétnímu seznamu zákazníků 

(např. podle lokality bydliště a možnosti osobního odběru). Společníci nemusí složitě 

vytvářet  šablonu  emailu  v  externím  programu,  případně  zadávat  práci  externímu 

grafikovi, ale během několika minut budou moci vytvořit kvalitní marketingový nástroj. 

Přínosem  je  lepší  informovanost  zákazníka  o  aktuálních  akcích  a  slevách, 

z dlouhodobého  pohledu  pak  udržuje  značku  hyperelektro.cz  v  podvědomí 

zákazníků. Podmínkou je pravidelné zasílání akčních emailů.

Implementace  modulu  umožňujícího  platbu  kartou  má  významný  vliv 

na důvěryhodnost  obchodu  a  zrychlení  celého  procesu  objednávky.  Po  vytvoření 

objednávky  je  zákazník  přesměrován  na  platební  bránu,  kde  po  zadání  veškerých 

informací  z  karty  proběhne  platba  a  po  dokončení  procesu  je  přesměrován  zpět 

na obchod. Celý průběh operace je automatizován. Jakmile je platba evidována na účtu 

firmy, je zboží odesláno zákazníkovi. Jelikož se jedná o platbu předem, odpadá riziko 

nevyzvednutí zásilky zákazníkem.

S rozvojem sociálních sítí je vhodné, aby elektronický obchod více využíval toho 

fenoménu  pro  zviditelnění  obchodu.  Modul  propojuje  e-shop  se  sociální  sítí 

Facebook.com, kdy zákazník, který si objedná zboží, může ihned ze stránek obchodu 
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napsat  na  svoji  zeď,  jaké  zboží  si  koupil  a  kde.  Ač  je  dnes  rozvoj  internetového 

nakupování v plném proudu, osobní doporučení je stále nejlepší reklamou pro obchod. 

Hlavní výhodou bude opět zlepšení povědomí o elektronickém obchodu.

Rozvoje elektronického obchodu je vhodné zachovat na bázi přidávání jednotlivých 

modulů  k  základnímu jádru  aplikace.  Zachová  se  tak  nejlépe  struktura  a  technická 

udržitelnost e-shopu. Pro další vývoj je vhodné sledovat trendy ve vývoji elektronické 

komerce  a  hlavně  pravidelné  sledování  konkurence,  jaké  používají  technologie 

a metody.

 4.3.2 Základní požadavky a koncepce ekonomického systému

Před samotnou volbou a zprovozněním ekonomického systému je potřeba stanovit 

jeho základní  vlastnosti,  které  vycházejí  z  obecných požadavků a  aktuálních  trendů 

v oblasti  ekonomických  systémů.  Zároveň  by  tak  měla  být  zajištěna  možnost  jeho 

dalšího rozvoje a rozšíření. Nejprve stanovím Obecné požadavky na systém jsou:

• podpora všech hlavních firemních procesů,

• schopnost komunikace s dalšími aplikacemi,

• možnost rozšíření o další moduly a funkce,

• jednoduchá údržba a správa,

• možnost provozu na stávajícím HW a SW firmy,

• co nejnižší pořizovací a provozní náklady.

Konkrétní  moduly,  které  by  měl  ekonomický  systém  obsahovat,  vychází  přímo 

z koncepce IS/IT firmy a zahrnuje následující moduly:

• podvojné účetnictví,

• správa objednávek a faktur,

• export a import stavu objednávek a skladových zásob,
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• skladové hospodářství,

• jednoduchý prodej přímo ze skladu, případně podpora elektronické kasy,

• komunikace s bankou formou standardního datového formátu,

• možnost zálohování důležitých dat.

Na  základě  těchto  kritérií  by  měli  společníci  rozhodnout,  který  dostupný 

ekonomický systém zvolí  a jaký bude postup implementace.  Důležitá  bude možnost 

propojení s fungujícím e-shopem.

 4.4 Ochrana a zabezpečení dat

Tato část  informační  strategie  zahrnuje dva aspekty nakládání  s  důležitými daty. 

Musíme rozlišit zabezpečení dat z pohledu jejich ztráty (výpadek, selhání HW, SW, atd.) 

a z pohledu jejich zajištění před možným odcizením a zneužitím. Jelikož firma nakládá 

s  osobními  informacemi  zákazníků,  musí  respektovat  některá  pravidla  předepsaná 

odpovídajícími  zákonem  č.  101/2000  Sb.  o  ochraně  osobních  údajů,  v platném 

znění33.

Je třeba maximálně dbát na bezpečnost, a pokud to jen půjde využívat zabezpečený 

přenos dat  pomocí  šifrování,  chránit  citlivá firemní data  a  data  zákazníků.  Základní 

pravidla pro splnění podmínek jsou:

• pro přístup k emailové schránce využívat protokol SSL34,

• administrace e-shopu bude probíhat pomocí zabezpečené komunikace HTTPS,

• všechna firemní PC budou vyžadovat autentizaci pro přihlášení do operačního 

systému a přístup do BIOSu bude chráněn heslem,

• diskové svazky jednotlivých PC budou šifrovány.

33 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. [online]. 2011 [2011-25-5]. Dostupné z: 
<http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=4&submenu=5&loc=20>.

34 Secure Sockets Layer
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Šifrování  disků  lze  zajistit  například  programem  TrueCrypt,  který  je  dostupný 

zdarma  a umožňuje  šifrování  disku  v  reálném čase.  V případě  fyzické  krádeže  PC 

budou uložená data na disku bez znalosti hesla nečitelná.

Vhodným  opatřením  bude  nastavení  individuálního  oprávnění  v  ekonomickém 

systému, tak aby uživatel vědomě i nevědomě nemohl způsobit ztrátu důležitých dat.

Jak jsem již zmínil, druhým aspektem ochrany dat je jejich zálohování pro případ 

nenadálé událost, které by mohla způsobit jejich ztrátu. Za nenadálou událost můžeme 

považovat  selhání  softwaru,  hardwaru,  komunikační  výpadek,  výpadek  proudu, 

případně  živelnou  pohromu  (povodeň,  požár).  Jistě,  některé  příčiny  jsou 

pravděpodobnější  a  některým  lze  účinně  předejít  (např.  monitoring  HW),  přesto 

je vhodné data zálohovat.

Jak bylo zmíněno v analytické části,  e-shop je umístěn na serveru v data-centru 

a veškerá  data  jsou  zálohována  dvakrát  denně  na  jiný  fyzický  server.  Tuto  službu 

provozuje přímo provozovatel data-centra a je v ceně webhostingových služeb. Tímto 

způsobem je dostatečně zajištěna záloha e-shopu.

Nejdůležitější  bude  zajištění  záloh  připravovaného  ekonomického  systému.  Ten 

bude  obsahovat  kritická  data  v  podobě  účetnictví,  skladových  zásob,  bankovních 

operací  a  jiné.  Systém by měl  umožňovat  pravidelné zálohování na externí  médium 

(nejlépe externí pevný disk) a to v pravidelném intervalu jedenkrát denně. Vytvořené 

zálohy pak bude vhodné zálohovat na archivační médium (CD/DVD disk).

 4.5 Personální zajištění

Autor práce pracoval před zahájením podnikání jako IT technik ve firmě zabývající 

se  outsourcingem IT.  Má  proto  zkušenosti  s  vedením firemní  sítě  a  problematikou 

zabezpečení PC a dat.  Tuto činnost má proto ve firmě na starosti  právě on.  Ostatní 

projekty a aplikace bude vhodné zajišťovat podporu třetích stran formou outsourcingu. 

Tento  model  již  funguje  v  případě  zajištění  správného  fungování  elektronického 

obchodu.  Dodavatel  řešení  poskytuje  také  technickou  podporu  a  vykonává  správa 
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e-shopu. V případě zásahu je pak činnost účtována podle doby řešení a dle předem 

stanoveného ceníku.

Stejný  model  bude  využit  i  v  případě  správy  ekonomického  systému.  Jedním 

z požadavků na systém je snadná správa a údržba. Přesto může dojít k neočekávané 

situaci a bude potřeba technickou pomoc, případně zásah. Z tohoto důvodu bude vybrán 

pouze  takový  ekonomický  systém,  u  kterého  dodavatel  garantuje  výše  zmíněnou 

podporu. Firma nemá pravidelné měsíční náklady a platí jen za služby, které opravdu 

využije. V případě, že by se firemní IS/IT rozrostlo do velikosti, kdy bude jeho správa 

vlastními  silami  příliš  náročná  je  doporučeno  využít  služeb  výše  zmíněných 

outsourcingových  služeb.  V  dlouhodobém  horizontu  je  zaměstnání  vlastního 

IT specialisty nerentabilní.

 4.6 Jakost IS/IT

Dle koncepce elektronického obchodu bude vhodné, aby firma dodržovala co nejvíc 

standardů,  díky  kterým  může  v  budoucnu  počítat  se  vzájemnou  kompatibilitou 

jednotlivých aplikací a hardwaru. Doporučeno je dodržovat následující standardy:

• standardy a doporučení konsorcia W3C35 pro webové stránky,

• pro elektronickou výměnu dokumentů používat formát PDF, 

(ISO 32000-1:2008)36

• pro otevřené dokumenty kancelářských aplikací využívat formát ODF. 

(ISO/IEC 26300:2006) 37

U kritických aplikací (operační systém, ekonomický systém, e-shop) využívat pouze 

ty  řešení,  u  kterých  je  výrobcem  garantována  pravidelné  aktualizace  a  odstranění 

bezpečnostních chyb a dále je dostupná kvalitní technická podpora.

35 W3C standards [online]. 2009[2011-05-25]. Dostupné z: <http://www.w3.org/standards/>.
36 ISO 32000-1:2008 [online]. 2011[2011-05-25]. Dostupné z: 

<http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51502>.
37 ISO/IEC 26300:2006 [online]. 2011[2011-05-25]. Dostupné z: 

<http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43485>.
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Firma  bude  využívat  pouze  legální  software  vyhovující  zákonům  ČR,  bude 

dodržovat licenční a právní ujednání stanovené výrobcem SW v licenční smlouvě.

 4.7 Řízení rozvoje a materiální zajištění

Rozvoj  IS/IT  bude  v  kompetenci  autora  této  práce.  Ten  bude  realizovat 

a konzultovat  možná  řešení  s  dalšími  účastníky  tvorby  IS/IT,  hlavně  dodavatelem 

e-shopu a dodavatelem ekonomického systému. Důležitá rozhodnutí musí být schválena 

oběma společníky.

Dodávky HW a SW budou zajištěny od spolupracujících dodavatelů.  V případě, 

že je vybavení určeno pro provoz ve firmě, dodavatelé poskytují lepší cenu, aby tak 

pomohli  firmě  v  rozvoji  podnikání.  Firma  se  bude  snažit  budovat  dlouhodobou 

spolupráci s dodavateli HW a SW.

 Pro  podporu  rozvoje  je  vhodné  sledovat  aktuální  trendy  vývoje  elektronické 

komerce a IS/IT. Vhodným zdrojem informací jsou odborné internetové portály. Dalším 

vhodnými  zdroji  jsou  časopisy  Reseller  Magazine  a  Profesional  Computing.  Tyto 

měsíčníky se zabývají právě problematikou elektronické komerce a trendů ve firemní 

ICT. Jsou určeny pro firemní klientelu a zasílány zdarma. Vhodným zdrojem mohou být 

také stránky asociace pro elektronickou komerci (APEK) www.apek.cz.

 4.8 Implementace ekonomického systému dle zvolené strategie

V této části práce se budu zajímat samotnou volbou, zprovozněním a propojením 

ekonomického systému s e-shopem a dalšími subjekty zobrazenými v konceptu IS/IT.

 4.8.1 Volba ekonomického systému

Na trhu je velká nabídka různých účetních a ekonomických aplikací. Mnoho z nich 

je  poskytováno  zdarma,  nebo  za  minimální  poplatek.  Často  však  chybí  jakákoliv 

podpora vyjma komunitních serverů a rad samotných uživatelů. Další část softwaru je 

na dobré technické úrovni s kvalitní podporou, chybí však podpora české legislativy 
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a instalace takového softwaru by znamenala vysoké odborné nároky společníků. Okruh 

možných  produktů  tak  byl  zmenšen  na  několik  nejčastěji  užívaných  ekonomických 

systémů  v  ČR  s  dobrou  implementační  a  po-implementační  podporou.  Na  základě 

kritérií stanovených v kapitole 3. 3. 2 byl nakonec vybrán účetní a ekonomický systém 

Money S3 ve verzi Premium. Tato verze obsahuje38:

• podvojné účetnictví,

• sklady a objednávky,

• fakturaci,

• personalistika a mzdy (bez omezení počtu zaměstnanců),

• evidence majetku,

• tiskové výstupy, import a export, homebanking, možnost zálohování dat a další.

Samotný ekonomický systém nepodporuje komunikaci s elektronickým obchodem, 

nedovoluje práci více uživatelů a obsahuje pouze základní podobu elektronické kasy. 

Proto bude společné se systémem zakoupena:

• licence pro dalšího uživatele,

• modul E-shop konektor,

• elektronické pokladna Money S3 Kasa Professional.

Licence  pro  dalšího  uživatele  zajistí,  že  v  systému  budou  moci  pracovat  dva 

uživatelé,  například  oba  společníci,  nebo  externí  účetní.  Money  S3  standardně 

podporuje  komunikaci  pouze  s  vybranými  elektronickými  obchody  a  proto  modul 

E- shop konektor slouží jako prostředník mezi  e-shopem a ekonomickým systémem. 

Elektronická pokladna bude sloužit v kamenné prodejně pro rychlý prodej zboží.

38 Zdroj: http://www.money.cz/money-s3/premium/
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 4.8.2 Základní instalace

Jak  už  bylo  zmíněno,  ekonomický systém bude  obsahovat  důležitá  data  a  bude 

obsluhován  několika  uživateli  současně  a  dále  bude  propojen  se  softwarovou 

pokladnou.  Z  těchto  důvodů bude  zakoupen  nový osobní  počítač.  Jeho  hardwarová 

specifikace je uvedena v následující tabulce:

Tabulka 4: Popis nového stolního počítače (Zdroj: vlastní)

Komponenta: Popis:

Základní deska GIGABYTE AM3 MA78LMT-US2H

Procesor AMD Athlon™ II X2 Dual-Core 250 rev.C3 3,0GHz

Operační paměť 2 GB 1333MHz, DDR3

Pevný disk 2x 250GB WD CAVIAR BLUE SATA/300 16MB cache

DVD Mechanika Samsung DVD±R/±RW 22x Drive, DL±8.5GB

Operační systém Windows 7 Professional CZ 32bit

Periferie Monitor 19“ + klávesnice a myš

Záložní zdroj:  APC Power-Saving Back-UPS ES 700VA 230V

Tato  konfigurace  svým  výkonem  splňuje  doporučení  výrobce  ekonomického 

systému s dostatečnou rezervou. Pro maximální zabezpečení jsou dva disky zapojeny 

do RAID 1 pole,  takže se tváří jako jeden fyzický svazek. Data jsou zrcadlena. 

RAID pole pak bude rozděleno na dva logické svazky,  50 GB pro operační  systém 

a 200 GB  pro  ekonomický  systém.  Podle  doporučení  z  předchozí  části  informační 

strategie  bude  disk  šifrovaný  a  přístup  do  operačního  systému  bude  vyžadovat 

autentizaci uživatele.

Počítač  bude sloužit  jako „server“  a  bude na  něm umístěna  kompletní  instalace 

ekonomického  systému  včetně  agendy  obsahující  veškerá  firemní  data.  Nejedná  se 

o serverovou instalaci v právem slova smyslu, ale pro potřeby vysvětlit úlohu PC je toto 

značení dostačující. 

Aby mohl  být  ekonomický systém Money S3 využívám v počítačové síti,  bude 
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nutné na PC nainstalovat Správce síťových licencí, který eviduje instalace Money S3 

v síti a umožní jim přístup k datům na serveru. Podle počtu zakoupených licencí pak 

může  nad  daty  pracovat  stejný počet  uživatelů  souběžně.  Dále  bude  nutné  nastavit 

sdílení složky s agendou v lokální počítačové síti.

Na dalších počítačích se bude instalovat takzvaná klientská instalace. Konkrétně se 

jedná o přenosné počítače společníků.  V prvním kroku se připojí  sdílený adresář  ze 

serveru jako síťový disk v prostředí Windows. Z tohoto adresáře je následně provedena 

instalace klientské části systému Money S3. Instalace automaticky označí jako pracovní 

složku síťový disk. Tímto je provedena instalace ekonomického systému v lokální síti  

firmy.

 4.8.3 Propojení s e-shopem

Komunikace  mezi  ekonomickým  systémem  a  e-shopem  bude  zajištěna  pomocí 

modulu  E-shop  konektor  a  komunikace  bude  probíhat  pomocí  souborů 

ve formátu XML.  E-shop  konektor  je  rozhraní  systému  Money  S3,  které  umožňuje 

importovat  a exportovat  soubory  ve  zmíněném formátu  XML.  Stejně  tak  bude  tyto 

soubory  importovat,  respektive  exportovat  e-shop  do  předem  určeného  společného 

adresáře (síťového, nebo FTP).

Jakmile  E-shop  konektor  zjistí,  že  ve  sdíleném  adresáři  se  nachází  změněný 

XML soubor,  provede  jeho  zpracování  a  přitom  hledá  jen  nové,  nebo  změněné 

informace  (adresy,  nové  objednávky).  Naopak,  pokud  uživatel  provede  změnu 

v ekonomickém  systému,  například  potvrdí  objednávku,  je  tato  informace  uvedena 

v následujícím souboru, který bude vygenerován a uložen do sdíleného adresáře. Stejně 

funguje i zpracování na straně e-shopu.

Z popisu je zřejmé, že se nejedná o online komunikaci, ale o dávkovou komunikaci 

offline.  Tuto nevýhodu půjde částečně odstranit  automatickým generováním souborů 

v pravidelném intervalu jak na straně e-shopu, tak na straně ekonomického systému. 

Pokud nastavíme interval na 5 minut, mohou být rozdílné informace v obou systémech 

maximálně po tuto dobu. 
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 4.8.4 Softwarová pokladna

Pro provoz elektronické kasy bude dostačující stávající PC v prodejně. Na něj bude 

nainstalována aplikace Money S3 kasa Professional a propojena se serverem s hlavní 

instalací  ekonomického systému.  Princip  provozu je  stejný jako v  případě  klientské 

instalace. Po připojení síťové jednotky je provedena instalace aplikace a ta následně 

pracuje nad hlavními daty ekonomického systému. Veškerý maloobchodní prodej bude 

ihned zaúčtován včetně skladové evidence.

 4.8.5 Homebanking a datové schránky

Ekonomický systém podporuje zpracování elektronického výpisu v ABO formátu, 

který používá i  FIO banka a.s.,  u které má firma otevřený účet. Pro evidenci plateb 

postačí  stáhnout  elektronický  výpis  a  provést  jeho  import  do  bankovních  dokladů. 

Systém ihned spáruje platby s objednávkami a fakturami podle variabilních symbolů 

a automaticky  zkontroluje,  zda  souhlasí  částky.  Opačným  směrem  lze  exportovat 

hromadné příkazy do internetového bankovnictví.

Systém  podporuje  přímé  propojení  s  datovými  schránkami,  které  umožňují 

komunikaci  se  státní  správou  elektronicky.  Díky  tomu  bude  možné  zasílat  daňové 

přiznání a další potřebné dokumenty elektronickou cestou a zajistí se tak úspora času.
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 4.8.6 Vzdálený přístup pro účetní 

Jak  jsem  zmínil  v  předcházejících  částech  práce,  společníci  nemají  dostatečné 

zkušenosti s vedením účetnictví a tak bude nutné zajistit externí účetní firmě přístup 

k ekonomickému  systému.  Nejjednodušším řešením je  umožnění  přístupu  k  serveru 

pomocí připojení ke vzdálené ploše pomocí protokolu  RDP. Účetní se tak jednoduše 

přihlásí ze svého počítače ke vzdálené ploše serveru a může pracovat v ekonomickém 

systému, jako by pracoval na lokálním počítači. Celá komunikace je šifrována, a proto 

jsou dodrženy doporučení z návrhu informační strategie.

 4.8.7 Bezpečnost a zálohování

Money S3 umožňuje volitelně zavést všem uživatelům vstup na heslo a následně 

omezit jejich přístup do libovolné části systému ve třech úrovních:

• přístupno bez omezení,

• pouze k nahlédnutí,

•  zcela nepřístupno.

Systém také umožňuje zálohování agendy a to do libovolné složky. Zálohování je 

možné  provést  ručně,  například  při  ukončení  práce  se  systémem,  nebo  jej  lze 

naplánovat  jako  pravidelnou  akci  v  určitou  dobu.  Ve  firmě  budou  data  zálohována 

každou noc na externí disk připojený k serveru pomocí USB.
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 4.8.8 Možnosti rozšíření

Jednou  z  podmínek  informační  strategie  bylo  možné  rozšiřování  ekonomického 

systému. Zde uvádím některé možnosti, které by mohly být pro firmu v budoucnosti 

zajímavé. Jedná se především o možnost:

• práce dalších uživatelů systému,

• připojení čtečky čárových kódů pro lehčí ovládání kasy,

• modul pro evidenci reklamací,

• aplikace pro mobilní přístup do systému,

• rozšíření systému o MIS modul analys S3,

• rozšíření o CRM modul CMR S3.

Moduly  MIS  a  CRM  mohou  přinést  společníkům  další  potřebné  informace  při 

rozhodování a řízení firmy.

V případě, že se firmě bude dařit rozvíjet své podnikání a stávající řešení přestane 

být  dostatečné,  je  možnost  přejít  na  vyšší  řadu  systému,  konkrétně  ERP  systém 

Money S4, nebo S5. Výhodou je migrace veškerých stávajících dat na nový HW a SW.
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 4.9 Přínosy návrhu řešení

Zvolená informační strategie by měla dopomoci splnit vytyčené firemní cíle. Díky 

zlepšení  podpory  IS/IT  firemních  procesů  a  hlavně  zlepšením  jejich  automatizace 

a kontroly by se měly výrazně eliminovat nesplněné objednávky. Zároveň by mělo dojít 

k celkovému zlepšení firemní kultury a zefektivnění práce. To bude mít vliv na rychlejší 

a spolehlivější vyřízení objednávek.

Společníci budou mít přehledné a ihned dostupné informace o všech pohledávkách, 

závazcích,  pohybu  cash  flow,  stavu objednávek a  mohou  vyhodnotit  jejich  finanční 

přínos.  Díky  převedení  agendy  objednávek  a  maloobchodního  prodeje  přímo 

do ekonomického  systému  odpadne  nutnost  zpětného  zaúčtování  operací  na  straně 

externí účetní firmy a tím i ke snížení fakturované částky za účetnictví. Celkově dojte 

k úspoře činností vykonávaných pro uspokojení hlavního procesu, obsluhy objednávky.

Informační strategie také klade důraz na lepší zabezpečení dat, čímž by měla firma 

předejít případným problémům, ať už vůči zákazníkům (ztráta osobních dat), tak i vůči 

konkurentům  (vnitrofiremní  informace).  Zároveň  by  se  měla  eliminovat  ztráta 

důležitých dat vinnou nenadále situace, ať už zcizením hardwaru, nebo jeho selháním.

Návrh IS/IT přispívá k nastolení  lepší  vnitropodnikové kultury a k lepšímu 

a efektivnějšímu využití všech dostupných zdrojů!
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 4.10 Ekonomické zhodnocení

Pro  zhodnocení  přijaté  informační  strategie  a  její  realizace  nejprve  stanovím 

pořizovací náklady. Ty rozdělím na náklady pořízení nového hardwaru a náklady na 

pořízení softwaru. Pod položkou osobní počítač se zahrnuta celá fungující sestava a pro 

ulehčení je zde obsažena i cena za licenci Windows 7, ač se jedná o SW.

Tabulka 5: Náklady na pořízení HW  (Zdroj: vlastní)
Hardware Cena

Osobní počítač 8 290 Kč 

Monitor a periferie 1 633 Kč

Záložní zdroj UPS 1 696 Kč

Externí disk 1 050 Kč

Celkem: 12 669 Kč

Náklady na pořízení softwaru zahrnují ekonomický systém Money S3 a licenci pro 

druhého  uživatele,  tak  aby  mohli  společníci  pracovat  souběžně.  E-shop  konektor 

je modul ekonomického  systému  umožňující  datovou  výměnu  s  e-shopem.  Poslední 

položkou je softwarová kasa, která bude sloužit k rychlému maloobchodnímu prodeji.

Tabulka 6: Náklady na pořízení SW (Zdroj: vlastní)
Aplikace Cena

Money S3 premium 11 990 Kč

Licence pro 2. uživatele 2 990 Kč

E-shop Konektor 4 990 Kč

Money S3 kasa Professional 3 990 Kč

Celkem: 23 960 Kč

Po konzultaci s dodavatelem e-shopu bylo stanoveno, že programátorské náklady na 

vytvoření kompatibilního rozhraní ze strany e-shopu pro komunikaci s ekonomickým 

systémem budou v jednorázové výši 10 000 Kč.
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Ekonomický  systém  bude  hlavní  aplikací,  ve  které  budou  společníci  nejvíce 

pracovat,  a proto bude vhodné, aby prošli  školením u dodavatele systému. Jedná se 

o školení, kde bude vysvětleno ovládání a práce s objednávkami, sklady a fakturami. 

To jsou hlavní části, ve kterých budou společníci pracovat.

Tabulka 7: Náklady na práci a školení (Zdroj: vlastní)
Činnost Cena

Programátorské práce na e-shopu 10 000 Kč

Školení společníků (2x 2 990 Kč) 5 980 Kč

Celkem: 15 980 Kč

Pro výpočet celkových pořizovacích nákladů tedy sečteme náklady na hardware, 

software, práci a školení.

Tabulka 8: Celkové pořizovací náklady (Zdroj: vlastní)
Náklad Cena

Náklady na pořízení HW 12 669 Kč

Náklady na pořízení SW 23 960 Kč

Náklady na práci a školení 15 980 Kč

Celkové pořizovací náklady: 52 609 Kč

Po  zakoupení  licence  lze  provozovat  ekonomický  systém  bez  omezení 

po libovolnou  dobu.  Případné aktualizace  jsou  sice  placené,  ale  nejsou povinné  pro 

fungování systému. Přesto bude vhodné tyto aktualizace využít, protože opravují možné 

chyby v systému a upravují systém podle aktuálních legislativních požadavků. První rok 

jsou aktualizace zahrnuty v ceně instalace systému. V následující tabulce budou shrnuty 

pravidelné roční náklady spojené s implementací ekonomického systému.
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Tabulka 9: Pravidelné roční náklady (Zdroj: vlastní)
Typ aktualizace Cena / rok

Aktualizace ekonomického systému 2 380 Kč

Aktualizace E-shop konektoru 490 Kč

Aktualizace softwarové pokladny 490 Kč

Celkové roční náklady 3 360 Kč

Nový koncept  IS/IT firmy a  propojení  elektronického  obchodu  s  ekonomickým 

systémem má v prvé řadě přinést úsporu v nákladech. Zjednodušením administrativy 

odpadne  externí  účetní  firmě  část  práce  se  zpracováním objednávek.  Se  zavedením 

systému bude snížena fakturovaná částka za vedení účetnictví  o 2 000 Kč měsíčně. 

Administrativní náklady lze těžko odhadnout, přesto předpokládám, že se zavedením 

systému ubude nevyřízených objednávek chybou společníků (špatně objednané zboží, 

přehlédnutí objednávky, atd.) a dojde ke snížení časové zátěže společníků. Odhaduji, 

že úspory mohou být minimálně 500 Kč měsíčně. Díky lepšímu vykrývání objednávek 

a celkovému zkvalitnění  provozu firmy očekávám nárůst  obratu o 5 % ročně.  Firma 

vykázala v roce 2010 obrat ve výši 6,5 miliónu korun. Počítám li  průměrnou marži 

15 %, roční výnos z investice bude:

6 500 000 x 0,05 = 325 00 Kč x 0,15 = 48 750 Kč

Tabulka 10: Očekávané roční úspory a výnosy (Zdroj: vlastní)
Přínosy Částka / rok

Úspora za vedení účetnictví 24 000 Kč

Úspora provozních nákladů 6 000 Kč

Výnosy 48 750 Kč

Celkové roční výnosy: 78 750 Kč
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Počítáme-li  s  životností  investice  3  roky,  pak  po  sečtení  celkových  nákladů 

a odečtení od výnosů dostáváme následující výsledek:

Tabulka 11: Souhrnné vyhodnocení investice (Zdroj: vlastní)
Náklady / výnosy 1. rok 2. rok 3. rok Celkem

Náklady na pořízení -52 609 Kč - - -52 609 Kč

Náklady na provoz - -3 360 Kč -3 360 Kč -6 720 Kč

Výnosy 78 750 Kč 78 750 Kč 78 750 Kč 236 250 Kč

Zisk před zdaněním: 176 921 Kč

Životnost investice může být  samozřejmě delší.  Zakoupený počítat,  sloužící  jako 

server má prodlouženou záruku na 3 roky. Po tu dobu by nemělo být potřeba investovat 

do  jeho  rozšíření  a  údržby.  Předpokládám,  že  životnost  bude  delší,  po  určité  době 

provozu se  však  zvyšuje  pravděpodobnost  selhání  HW a proto  bude po zmíněných 

třech letech vhodné pořídit nový HW.

Jak  jsem  již  zmínil,  licence  ekonomického  systému  je  časově  neomezená, 

platí se pouze za aktualizace. Stanovené tři roky investice jsou proto odhadnuty jako 

doba, po kterou by měl tento model IS/IT ve firmě fungovat bez nutnosti větších zásahů.

Díky úspoře nákladů za účetnictví,  snížení administrativní zátěže a očekávanému 

nárůstu tržeb o 5 % ročně je očekávaný hrubý zisk z investice 176 921 Kč.
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Závěr

Využití informačních technologií pro podporu podnikových aktivit se dnes neobejde 

firma, která myslí své podnikání vážně a chce být na trhu úspěšnější než její konkurenti. 

Častým  problémem  využití  informačních  technologií  a  informačních  systémů  (dále 

jen IS/IT) ve firmě je jejich nedostatečné, nevhodné přesněji neefektivní využití. Proto 

je ve firmách přijímána informační strategie, která odstraňuje tyto nedostatky lepším 

plánováním a využitím IS/IT.  

Diplomová  práce  se  zabývá  volbou  informační  strategie  pro  nový  elektronický 

obchod. Informační strategie je jednou z dílčích strategií firmy a navazuje na globální 

firemní strategii. Proto jsem v teoretické části práce představil firemní strategii, jaký má 

význam pro firmu a jaká je její  struktura.  Dále jsem nastínil  hierarchii  jednotlivých 

strategií a jejich provázanost. Teoretická část také obsahuje popis analytických metod 

použitých v diplomové práci. Informační strategii věnuji samostatnou subkapitolu, kde 

rozpracovávám její podstatu a význam pro firmu do hlubších souvislostí.

V analytické části práce se zabývám vnějším a vnitřním okolím firmy, stanovuji její 

silné a slabé stránky a identifikuji příležitosti a hrozby. Pro správnou volbu informační 

strategie  analyzuji  obecné  trendy  informačních  technologií,  stav  IS/IT  konkurence 

a obchodních partnerů. Nedílnou součástí práce je analýza stávajícího stavu a využití 

IS/IT ve firmě Hyper Elektro, v. o. s.

Návrhová  část  diplomové  práce  obsahuje  volbu  informační  strategie,  která  má 

zajistit efektivnější využití IS/IT. Stěžejním bodem strategie je návrh nového modelu 

IS/IT firmy.  Ten počítá s  pořízením nového ekonomického systému a jeho integraci 

s ostatními  systémy  firmy,  hlavně  s  aplikací  elektronického  obchodu.  Informační 

strategie  také  obsahuje  doporučení  pro  zajištění  rozvoje  IS/IT  firmy  z  pohledu 

materiálního,  personálního  a  z  pohledu  zabezpečení  dat.  Součástí  návrhu  je  příklad 

implementace ekonomického systému na základě zvolené informační strategie.

Věřím,  že  zvolená  informační  strategie  bude  pro  firmu  Hyper  Elektro,  v.  o.  s. 

přínosem a přispěje k rozvoji podnikatelských aktivit a dosažení firemních cílů.
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