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Abstrakt 
 

Diplomová práce se zaměřuje na posouzení informačního systému firmy a jeho 

možných změn vedoucích ke zlepšení současného stavu. První část práce je soustředěna 

na teoretická východiska potřebná k objasnění základních pojmů a metod užívaných při 

analýze a návrhu řešení. V druhé části je provedena analýza společnosti s důrazem na 

oblasti informačního systému. Na základě poznatků z analytické části jsou v třetí části 

navrženy možnosti a způsoby, jak dosáhnout zlepšení podnikového informačního 

systému oproti stávajícímu stavu. 

 

Klíčová slova 
 

Informační systém, Informační technologie, Podnikové procesy, Strategie, Analýza, 

HOS 8.  

 

 

 

Abstract 
 

The diploma thesis focuses on assessment of the information system and possible 

proposals for ICT modification. The first part of the thesis is focused on theoretical 

background, which is needed to clarify basic concepts and methods used during the 

analysis and solution proposal. In the second part is realized analysis of company with 

emphasis on parts of information system. Based on findings from analytical part are 

proposed possibilities and ways how to achieve improvements of company information 

system compared to current conditions. 
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ÚVOD 

Tempo vývoje informačních systémů v poslední dekádě výrazně akcelerovalo, a užívání 

informačních systémů v podnicích tak nabralo na důležitosti. Bez nadsázky lze říci, že 

informační systém za podpory informačních a komunikačních technologií vlastní téměř 

každá firma, bez ohledu na její činnost nebo velikost. Každý z podniků dnes vlastní 

minimálně jeden notebook, stolní počítač, tablet, či telefon s některou z verzí chronicky 

známého balíčku MS Office, případně jiného kancelářského souboru aplikací 

s tabulkovým procesorem a aplikací na zpracování a formátování textu.  

 

Jedním z důvodů stále vyšší obliby a uplatnění informačních systému je i exponenciální 

nárůst možností a výkonů v oblasti informačních a komunikačních technologií, které 

tvoří významnou, především automatizovanou, část podnikových informačních 

systémů. Dalším faktorem podmiňujícím prudký rozvoj je i velký konkurenční tlak, 

dynamické tržní prostředí a snaha o úsporu interních nákladů. K tomu dochází 

především automatizací některých činností či celých podnikových procesů, k čemuž 

právě informační systémy, ve spolupráci s informačními a komunikačními 

technologiemi, slouží. 

 

Rychlý nárůst s sebou také přinesl velké množství firem nabízejících celou řadu 

informačních systémů, jejich implementaci a případnou správu. To nám sice přináší 

nepřeberné možnosti výběru, na druhou stranu však musíme důsledněji hledat a 

analyzovat, abychom vybrali správný systém, který bude opravdovým přínosem 

v poměru k vynaloženým nákladům.  
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 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 1

Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení informačního systému zvoleného 

podniku. K tomu poslouží především strategická analýza HOS 8, která byla vyvinuta na 

fakultě podnikatelské a která se zabývá výzkumem osmi základních částí informačního 

systému. Důležité však budou i další postupy, jež poslouží k hlubšímu poznání faktorů 

ovlivňujících chod společnosti a její možné rozhodování v oblasti informačních 

systémů. Výsledky získané pomocí použitých metod a analýz následně poslouží ke 

stanovení vhodných návrhů řešení pro zvýšení efektivnosti současného informačního 

systému. Dílčím cílem práce je také stanovení informačního základu v oblastech 

informačních systémů a strategického řízení podnikové informatiky. 

 

Tato práce je rozdělena na tři hlavní části.  

 

První část obsahuje teoretická východiska, která slouží k základnímu pochopení 

problematiky informačních systémů, strategického řízení a používaných analýz, a tvoří 

tak důležitou základnu pro pochopení dalších částí práce.  

 

Druhá, analytická, část se skládá ze tří logických sekcí. První se soustředí na důležité 

údaje o společnosti, předmět podnikání, filozofii a organizační strukturu. Ve druhé je 

popsána obchodní situace společnosti se zaměřením na výkony, tržby a náklady. 

Poslední sekce je nejobsáhlejší a věnuje se analýze informačního systému i jeho 

posouzení v rámci metody HOS 8. Analýza informačního systému je pak zakončena 

SWOT analýzou sledovaného IS.  

 

Poslední část se věnuje výsledkům analytické části, tedy doporučením metody HOS 8 a 

možným příležitostem definovaným SWOT analýzou a jejich prioritizací, na jejímž 

základě jsou detailněji zpracovány nejpřínosnější činnosti s nižší časovou a finanční 

náročností. 
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 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 2

Tato část práce je věnována teoretickým východiskům a základům potřebným pro 

zpracování následujících částí. Vymezíme v ní základní pojmy spojené s informačními 

systémy a technologiemi, definujeme si podnikové informační systémy, jejich typy a 

jejich přínos pro podnik. Součástí je také detailnější popis metody HOS 8. 

 Vymezení základních pojmů 2.1

Podkapitola vymezuje základní pojmy, které poslouží k pochopení problematiky této 

diplomové práce. 

 Data 2.1.1

Slovo „data“ je tvarem množného čísla latinského slova datum, které bylo původně 

odvozeno od slova dare, tedy dát, a jeho význam pak můžeme vyložit jako „něco 

daného“. 
1
 

 

Z globálního hlediska můžeme za data považovat vhodným způsobem zachycené 

zprávy, které mají vypovídající hodnotu o světě, jsou srozumitelné pro příjemce a 

zároveň jsou schopna přenosu, interpretace a dalšího zpracování. Ke zpracování dat je 

zapotřebí vynaložení určité práce a ta má smysl pouze tehdy, je-li vytvořena nějaká 

přidaná hodnota. Přidanou hodnotou je informační obsah, který můžeme z dat získat 

v momentě jejich užití. 
2
 

 

V kontextu informačních technologií je pak pojem „data“ používán jako označení pro 

čísla, text, zvuk, obraz a případné další vjemy v takovém formátu, že mohou být 

zpracovány počítačem a představují neodmyslitelný prvek informačního systému 

podniku. Data jsou pro nás tedy základní surovinou, ze které mohou vyvstat 

informace.
 3

  

                                                 
1
 SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. 2001, str. 2. 

2
 MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 2001, str. 15.  

3
 SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. 2001, str. 2. 
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 Informace 2.1.2

Informace získávají čím dál větší důležitost v rozhodovacím procesu a v podnikání. 

Podle Petera Druckera, uznávané osobnosti moderního managementu, jsou dokonce 

informace jediným smysluplným zdrojem pro podnikání, ostatní výrobní faktory, tedy 

práce, půda a kapitál se oproti informacím stávají až druhořadými. 
4
 

 

Informaci můžeme chápat jako zprávu, vjem, který splňuje tři základní kritéria. 

Prvním z nich je syntaktická relevance, která říká, že subjekt přijímající zprávu ji musí 

být schopen identifikovat a zároveň jí rozumět. Druhým pak sémantická relevance, 

kdy subjekt přijímající zprávu musí vědět, co zpráva znamená, co vypovídá o něm a o 

jeho okolí. Posledním kritériem je pragmatická relevance, která tvrdí, že zpráva musí 

mít pro příjemce nějaký význam. Informace tak snižuje rozhodovací neurčitost. 
5
 

 

Ve spojení s daty můžeme slovo „informace“ definovat jako data, která jsou použita pro 

vytvoření smysluplného a užitečného kontextu a následně komunikována příjemci 

informace, který ji využije v rámci rozhodovacího procesu. Rozhodnutí následně vede 

k určitým výsledkům, a tím k získání nových dat. Ty později vedou opět k vytvoření 

informace pro rozhodovací proces a celý cyklus se opakuje. 
6
 

 

Tento cyklus pak můžeme nazvat jako informační cyklus. 

                                                 
4
 SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2010, str. 20. 

5
 KOCH, Miloš a Viktor ONDRÁK. Informační systémy a technologie. 2008, str. 11. 

6
 SHAJAHAN, S. Management Information Systems, 1. 2007, str. 23-24. 
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Obrázek 1: Informační cyklus 

Zdroj: 
7
 

 Znalosti 2.1.3

Znalost bychom mohli charakterizovat jako určité informace o tom, jak využít data a 

informace v různých situacích. Podle Roberta M. Hayese jsou znalosti výsledkem 

porozumění právě sdělené informace a její integrace s dřívějšími znalostmi.
8
 

 

Znalost také můžeme definovat jako vzájemně provázané struktury souvisejících 

poznatků a jejich reprezentace v podobě kognitivního modelu současně se schopností 

provádět s nimi různé kognitivní operace. Díky těmto operacím můžeme částečně 

předvídat, co se může v reálném světě stát.
9
 

 

Provázanost dat, informací, znalostí a jejich vzájemné souvislosti a podmíněnost dobře 

vyjádřili Checkland a Scholes: „Technologie pracují s daty, lidé je interpretují jako 

                                                 
7
 SHAJAHAN, S. Management Information Systems, 1. 2007, str. 24. 

8
 KOCH, Miloš a Viktor ONDRÁK. Informační systémy a technologie. 2008, str. 12. 

9
 SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. 2001, str. 4. 
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informace nesoucí význam, které se stávají podnětem dalšího jednání. Proces 

interpretace je kognitivní záležitost, ve kterém stěžejní roli hrají znalosti.“ 
10

 

 

Ke grafickému vyjádření provázanosti a vazeb těchto tří pojmů nejlépe poslouží 

obrázek pana doktora Bureše. 

 

 

Obrázek 2: Vztah mezi daty, informacemi a znalostmi 

Zdroj: 
11

 

 Systém 2.1.4

Podle obecně přijaté definice můžeme charakterizovat systém jako množinu prvků a 

vazeb, kde prvky jsou skupina objektů se společnými charakteristikami, které na určité 

úrovni rozlišení chápeme jako již dále nedělitelné. Samotné prvky by neodpovídaly 

definici systému, proto mezi nimi musí existovat vazby, případně se prvky musí 

vzájemně ovlivňovat. Vazby tedy představují jednosměrné či obousměrné spojení mezi 

jednotlivými prvky systému. Abychom mohli systém považovat za smysluplný, musíme 

mu přidat ještě jednu dimenzi, a to definovaný cíl. Celý systém tedy můžeme definovat 

jako množinu prvků vzájemně propojených tak, aby směřovaly k určitému cíli. 

12;13
 

 

Podle předchozí definice si můžeme ukázat příklady z reálného světa. Například řada 

lidí čekajících na točenou zmrzlinu splňuje podmínku nedělitelných prvků a také se 

vzájemně ovlivňují, nesplňují však podmínku dosažení společného cíle. Za smysluplný 

                                                 
10

 SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. 2001, str. 4. 
11

 BUREŠ, Vladimír. Znalostní management a proces jeho zavádění: průvodce pro praxi. 2007, str. 25. 
12

 VYMĚTAL, Dominik. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. 2009, str. 13. 
13

 GIBSON, John E., SCHERER, Wiliam T., GIBSON, Wiliam F. How to Do Systems Analysis. 2007, str. 2. 
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systém můžeme považovat třeba hráče fotbalového týmu, kteří se vzájemně ovlivňují a 

jejich snahou je ubránit vlastní bránu a vstřelit gól. Důvodem směřování k určitému cíli 

je možnost odhadu nebo určení, jak dobře si systém vede při dosahování stanoveného 

cíle. 
14

 

 Informační systém a jeho role v podniku 2.2

Po vymezení základních pojmů můžeme přejít k pojmům informační systém (IS) a 

informační a komunikační technologie (ICT) a vydefinovat si jejich roli a vazbu na 

fungování podniku. 

 Vymezení pojmů IS a ICT 2.2.1

Pojem informační systém (IS) je v literatuře definován mnoha různými způsoby. 

Vyjdeme-li například z teorie systémů, můžeme informační systém podle Vymětala 

definovat jako „uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými a informačními zdroji a 

procedurami jejich zpracování za účelem dosažení stanovených cílů.“ 
15

 

 

Jinou definici informačního systému zmínil prof. Molnár. Podle něho bychom mohli IS 

definovat jako „soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), 

zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat za účelem prezentace informací 

pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.“ 
16

 

 

Ve vztahu mezi informačním systémem, informacemi a daty můžeme chápat data jako 

rozpoznané údaje vypovídající o situacích a stavech sledovaných objektů. Ty jsou pak 

podkladem pro následné zpracování, kdy se data mění na informace. Informace jsou 

tedy data, která používá uživatel v procesu dalšího rozhodování, kterým realizuje svoji 

zpětnou vazbu na informační systém. 
17

 

 

                                                 
14

 GIBSON, John E., SCHERER, Wiliam T., GIBSON, Wiliam F. How to Do Systems Analysis. 2007, str. 2. 
15

 VYMĚTAL, Dominik. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. 2009, str. 14. 
16

 MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 2001, str. 15. 
17

 VYMĚTAL, Dominik. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. 2009, str. 14. 
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Plnění účelu informačního systému v dnešní době pomáhají zajistit informační a 

komunikační technologie (ICT). Z toho důvodu je velmi často používaná zkratka 

IS/ICT, která značí informační systém podporovaný informačními a komunikačními 

technologiemi. Informační a komunikační technologie zahrnují hardwarové a 

softwarové prostředky zajišťující sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci 

informací, a také vzájemnou komunikaci lidí a technologických částí informačního 

systému. 
18

 

 

Jasnou vazbu mezi informačním systémem a informačními a komunikačními 

technologiemi pak definuje docentka Buchalcevová: 

 

„Informační Systém (IS) je systém informačních a komunikačních technologií, dat a lidí, 

jehož cílem je efektivní podpora informačních, rozhodovacích a řídících procesů na 

všech úrovních řízení organizace.“ 
19

 

 

Případně grafická verze od pana docenta Poura níže. 

 

 

Obrázek 3: Základní vymezení obsahu IS/ICT 

Zdroj: 
20

 

                                                 
18

 BRUCKNER, Tomáš, Jiří VOŘÍŠEK, Alena BUCHALCEVOVÁ a kol. Tvorba informačních systémů: 

principy, metodiky, architektury. 2012, Str. 15. 
19

 BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. 2009, str. 15. 
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Z definic těchto pojmů pak vyplývá i termín podniková informatika, kterou 

v návaznosti na informační systém můžeme vnímat jako systém, který zahrnuje 

informační systém, informatické procesy a pravidla, která se vztahují k vývoji a 

provozu informačního systému podniku. Tato pravidla pak určují kompetence, 

odpovědnosti a pravomoci související s rozvojem a provozem IS podniku a 

s plánovaním jeho změn.
 21

 

 Podnikové aplikace 2.2.2

Jako podnikové aplikace (podnikový SW) můžeme považovat veškeré aplikace sloužící 

pro podporu fungování podniku. Umožnují tedy spravovat a řídit podnikové zdroje, 

nabízet a prodávat výrobky a služby zákazníkům, nakupovat je od dodavatelů a celkově 

podporovat a automatizovat podnikové procesy.
22

 

 

Pokud se zaměříme na ty aplikace, které jsou komplexnější a podporují všechny hlavní 

funkce strategického řízení, případně jednotlivé nástroje orientované na určitou metodu 

nebo činnost strategického řízení, můžeme je nazvat aplikacemi strategického řízení a 

rozdělit je do následujících kategorií: 
23

 

 

 ERP - Celopodnikové aplikace 

 CRM - Řízení vztahů se zákazníky 

 APS - Systémy řízení výroby 

 SCM – Systémy pro řízení logistických řetězců 

 ECM – Systémy pro řízení podnikového obsahu 

 BI – Business intelligence 

 CI – Competitive intelligence 

 A další specifické strategické aplikace 

 

Nyní se zaměříme ve větším detailu na nejdůležitější z nich. 

                                                                                                                                               
20

 POUR, Jan. Informační systémy a technologie. 2006, str. 21 
21

 BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. 2009, str. 16. 
22

 Podnikový software (Enterprise Software). MANAGEMENT MANIA [online]. 
23

 ŠEDIVÁ, Zuzana a Jan POUR. Aplikace podnikové informatiky. 2011, str. 38-40. 
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Celopodnikové aplikace ERP 

 

Jako ERP neboli Enterprise Resource Planning se vyznačují celopodnikové aplikace 

podnikové informatiky, resp. celopodnikové informační systémy, které představují 

v různých typech podniků (průmyslových, obchodních, dopravních, …) nejčastější a ve 

většině případů i nejdůležitější část jejich informatiky. Hlavním cílem je tedy pokrytí 

interních podnikových procesů.
 24

 

 

ERP se dá podle inženýrky Šedivé a docenta Poura definovat následovně: 

 

„ERP (Enterprise Resource Planning) je typ aplikace v informačním systému, který 

umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit. 

Aplikace ERP pokrývají všechny základní oblasti podnikového řízení, tj. prodej, nákup, 

sklady, marketing, finanční účetnictví, controlling, majetek, lidské zdroje, práce a mzdy, 

technickou přípravu výroby, plánování výroby, operativní řízení a plánování výroby, 

dílenské řízení výroby.“ 
25

 

 

Řízení vztahů se zákazníky CRM  

 

Klíčovým faktorem úspěchu pro podnik jsou zákazníci, jejich spokojenost a loajalita, 

proto se na externí straně podnikové informatiky vyvinuly další speciální typy aplikací 

pro podporu řízení externích vztahů, kde je právě CRM nejvýznamnější a v praxi 

nejpoužívanější z nich. 
26

 

 

Pokud opět využijeme definice inženýrky Šedivé a docenta Poura: 

 

„Řízení vztahů se zákazníky (CRM, Customer Relationship Management) představuje 

komplex aplikačního a základního software, technických prostředků, podnikových 

procesů a personálních zdrojů určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se 

                                                 
24

 ŠEDIVÁ, Zuzana a Jan POUR. Aplikace podnikové informatiky. 2011, str. 45-46. 
25

 Tamtéž, str. 46. 
26

 Tamtéž, str. 61. 
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zákazníky firmy, a to v oblastech podpory obchodních činností, prodeje, marketingu, 

komunikace se zákazníky a zákaznických služeb.“ 
27

 

 Proces a podnikové procesy 2.2.3

Dle normy ISO9000 je proces definován jako soubor vzájemně souvisejících či 

vzájemně působících činností, který přeměňuje dané vstupy na požadované výstupy. 

K působení činností je nutné využít různých zdrojů (lidí, nástrojů, materiálu atp.) a pro 

proces také platí, že může mít více vstupů, ale také více výstupů. 
28

 

 
Obrázek 4: Model procesu 

Zdroj: 
29

 

 

Proces je spuštěn definovanou událostí, typy událostí mohou být například čas, interní 

potřeba změny či výjimečný stav. Vstupy představují všechny vstupy do procesu na 

jeho počátku, případně v jeho průběhu, kdy některý ze vstupů může být zároveň 

událostí pro spuštění procesu. Výstupem procesu pak může být dokončený výrobek, 

odeslané zboží apod. A celý proces pak končí daným cílovým stavem, např. výrobek 

byl dokončen, zboží bylo odesláno zákazníkovi.
 30

 

 

Základní dělení procesů: 
31

 

                                                 
27

 ŠEDIVÁ, Zuzana a Jan POUR. Aplikace podnikové informatiky. 2011, str. 61. 
28

 GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2009, str. 25. 
29

 Tamtéž, str. 25. 
30

 Tamtéž, str. 26. 
31

 Tamtéž, str. 27. 
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 Význam procesu pro naplnění cílů organizace 

o Základní – zajišťující hlavní podnikové aktivity 

o Podpůrné – mající podpůrný charakter pro základní procesy 

o Řídící – definující samotnou organizaci a administrativní akty (směrnice, 

pravidla, atp.) 

 

 Vztah k subjektům: 

o Interní – probíhající v rámci jednoho podniku 

o Externí, mezipodnikové – zahrnující vztahy podniku k externím subjektům, 

jako např. státní správě či obchodním partnerům 

 

Z výše popsaného je patrný vztah mezi procesem a informačním systémem, kdy 

informační systém poskytuje účastníkům procesu vhodné informace pro realizaci 

procesu, a pokud je to možné zajišťuje i nahrazení manuálních činností při zpracování 

informací jejich automatizací (počítačovým zpracováním).
 32

 

 Životní cyklus informačního systému 2.2.4

Životní cyklus z pohledu zákazníka můžeme podle doc. Sodomky dělit do následujících 

šesti etap: 
33

  

 

1. Provedení analytických prací a volba rozhodnutí 

 

Hlavním cílem v rámci této fáze je důsledná analýza stavu současného 

podnikového informačního systému. Důležité je také rozhodnutí, zda je nutné 

pořizovat systém úplně nový nebo postačí pouze inovace systému stávajícího. 

Výsledkem etapy by kromě jednoznačného rozhodnutí měly být také jasné 

definice požadavků na informační systém, konkrétně definované cíle budoucího 

stavu a také rozbor dopadů definovaného rozhodnutí na strukturu podniku a 

podnik jako takový v úzkém napojení na podnikové a informační strategie firmy. 

 

 

                                                 
32

 GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2009, str. 27. 
33

 SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2010, str. 90-99. 
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2. Výběr systému a implementačního partnera 

 

Po důsledné analýze přichází fáze výběru produktu (hardware, software, 

infrastruktura, služby) a implementačního partnera. Vybraný produkt musí co 

nejlépe vyhovovat definovaným požadavkům na IS, hlavním požadavkem by 

měly být minimální zakázkové úpravy systému (customizace), protože 

s sebou většinou přináší zvýšené náklady, časové prodlevy a větší rizika při 

implementaci. Při výběru dodavatele pak hrají podstatnou roli reference v oboru 

a také osobní kontakty managementu. 

 

3. Uzavření smluvního vztahu 

 

Tato fáze bývá pro firmu kritická, a proto je důležité ji nepodcenit a věnovat ji 

zvýšenou pozornost. V této fázi jsou totiž dodavatelem předkládány různé typy 

smluv, které musí být před samotnou implementací podepsány, jsou to například 

smlouvy o licenci, o implementaci, nebo o servisní po implementační podpoře. 

Tyto smlouvy nemusí být upraveny zákonem, mohou být z hlediska právního i 

obsahové složité k posouzení a obsahují specifickou terminologii. Důležitými 

body smlouvy je především dohoda o vzájemném plnění obou stran a případné 

sankce v případě nedodržení smluvních podmínek, dále pak specifikace cen 

produktů a služeb dodávaných v rámci projektu. Vysokou důležitost pak má 

dohoda o tzv. SLA – Service-level Agreement, která určuje podmínky pro post 

implementační support ze strany dodavatele. Definování SLA je tedy důležité 

pro předposlední etapu „Užívání a údržba“ 

 

4. Implementace IS 

 

V této etapě dochází k samotné implementaci IS a je zde tedy prováděna 

instalace potřebných komponent, informační systém je přizpůsobován a 

parametrizován do takové formy, aby co nejlépe odpovídal požadavkům 

organizace. Dochází zde také ke speciálním zákaznickým úpravám 

(customizacím), které by měla být v co nejmenší míře, jak již bylo zmíněno 
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v přechozích etapách. Důvodem je, že tyto zákaznické změny jsou jedny 

z nejnákladnějších a spotřebovávají velké množství kapacit jak na straně 

zákazníka, tak i dodavatele. Tato etapa také zahrnuje prvotní školení uživatelů 

před samotným spuštěním informačního systému. 

 

5. Užívání a údržba 

 

Jedná se o etapu, která začíná spuštěním informačního systému a začátkem jeho 

užívání koncovými uživateli. Během této etapy je tedy nejdůležitější plná 

funkčnost a dosahování očekávaných přínosů. Z těchto důvodů je zásadní i 

údržba systému, protože každý výpadek systému či chyba ve funkčnosti může 

znamenat pro podnik fatální následky a finanční ztráty pro firmu. Dopad těchto 

výpadků a chyb je potřeba minimalizovat a k této minimalizaci slouží již 

zmiňované SLA, které jsou definované v rámci třetí etapy a jsou tedy smluvně 

ošetřené.  

 

6. Rozvoj, inovace a „odchod do důchodu“ 

 

Jedná se o poslední etapu životního cyklu. Její začátek může být prakticky hned 

po spuštění informačního systému případně i dříve například v implementační 

fázi. Důvodem je to, že okolní i interní prostředí společnosti se dynamicky 

mění  v rámci snahy udržení konkurenceschopnosti a celý životní cyklus IS se 

díky zrychlujícímu vývoji neustále zkracuje. Tyto změny prostředí se musí 

odrazit i na stávajícím informačním systému a tak dochází k jeho inovování. 

V informačním systému mohou probíhat změny ve funkcionalitách a 

v procesech, zejména jejich optimalizace a automatizace, může dojít k rozšíření 

systému o integraci dalších aplikací (SCM, CRM), případně se rozvíjí část 

analytická například BI. 

 Procesy v životním cyklu IS  2.2.5

Podnikové procesy a podnikové informační systémy jsou vázány velmi silnou vazbou. 

Projekty změny podnikových procesů, tj. zlepšování, reorganizace, či optimalizace, jsou 



 

24 

 

úzce spojeny s inovacemi podnikových informačních systémů a probíhají často 

paralelně, nebo na sebe vzájemně navazují. 

 

Díky tomu lze procesní přístup využít ve všech hlavních fázích životních cyklu IS: 
34 

 

 Před implementací  

o Analýzy, vizualizace a modelování podnikových procesů  

o Následně slouží nejen jako podklad pro vlastní implementaci, ale také 

pro možné úpravy a optimalizace procesu. 

 Při implementaci 

o Využití procesních analýz pro samotnou implementaci nového 

podnikového IS, případně jeho změn 

 V průběhu provozu 

o Využití pro provoz vlastních aplikací 

o  Využití IS pro podporu sledování a řízení výkonnosti procesů na bázi IS  

 Strategické řízení IS/ICT 2.3

Před definicí strategického řízení IS je nejdříve nutné definovat nadřazené pojmy 

vycházející z vize podnikového managementu a to konkrétně: 
35

 

 

 Strategické cíle, které vymezují žádoucí stav organizace v čase, a proto se řídí 

pravidlem SMART (Specific, Measurable, Accurate, Realistic, Time-Bound), 

podle něhož musí být každý strategický cíl přesně stanovený, měřitelný, 

výstižný, realistický a časově omezený 

 Celopodniková strategie, která značí cestu pro dosazení strategických cílů. 

Definovaná celopodniková strategie je pak vrcholem hierarchického uspořádání 

podnikových strategií 

 

                                                 
34

 BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 

2012, str. 120-121. 
35

 SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2010, str. 39-40. 
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Od celopodnikové strategie se následně odvíjí specifické funkční strategie jednotlivých 

organizačních složek. Např. výroba se řídí výrobní strategií, IT oddělní vychází 

z informační strategie podniku. 
36

 

 

Nyní k samotné definici Strategického řízení IS/ICT podle docenta Sodomky: 

 

„Strategické řízení IS/ICT lze definovat jako kontinuální proces, jehož cílem je efektivně 

využít informačních systémů a technologií k vytváření přidané hodnoty produktů a 

služeb, které organizace nabízí zákazníkům.“
37

 

 

Informační strategie pak určuje dlouhodobou orientaci podniku v oblasti informačních 

zdrojů, služeb a technologií. Účelem je podpora realizace cílů organizace a 

podnikových procesů pomocí IS/ICT. 

 

Vazbu mezi podnikovou, funkčními a informační strategií také vystihuje obrázek 

docenta Kocha níže. 

 

 

Obrázek 5: Vliv příležitostí ve vztahu k IS na podnikovou strategii a funkční strategie 

Zdroj: 
38

 

                                                 
36

 SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2010, str. 39-40. 
37

 Tamtéž, str. 54. 
38

 KOCH, Miloš et al. Management informačních systémů. 2010, str. 55. 



 

26 

 

 Strategická analýza HOS 8 2.4

Jedná se o metodu, která byla vyvíjena na ústavu informatiky Podnikatelské fakulty 

VUT. Používá se především ve fázi přípravy informační strategie a hodnotí se osm 

základních oblastí, které jsou detailněji rozepsány níže. Pro hodnocení stavu 

informačního systému metodou HOS 8 se využívají kontrolní otázky, které významně 

identifikují stav dané oblasti.
39

 

 

Hodnocené oblasti metody HOS 8:
 40

  

 

„HW – hardware – v této oblasti je zkoumáno fyzické vybavení vztahu k jeho 

spolehlivosti, bezpečnosti, použitelnosti se softwarem.  

 

SW – software – tato oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, 

snadnosti používání a ovládání. 

 

OW – orgware – oblast orgwaru zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů, 

doporučené pracovní postupy. 

 

PW – peopleware – oblast zahrnuje zkoumání uživatelů informačních systémů ve vztahu 

k rozvoji jejich schopností, k jejich podpoře při užívání informačních systémů a vnímání 

18 jejich důležitosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl hodnotit odborné kvality uživatelů 

či míru jejich schopností. 

 

DW – dataware – oblast zkoumá data uložena a používána v informačním systému ve 

vztahu k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl 

hodnotit množství dat uložených v informačním systému či jejich přesnost, ale to, jakým 

způsobem mohou být uživateli využívána a jakým způsobem jsou spravována.  

 

CU – customers – (v překladu zákazníci), předmětem zkoumání této oblasti je, co má 

informační systém zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena. Vymezení 
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zákazníků: závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Mohou to být 

zákazníci v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví zákazníci používající výstupy ze 

zkoumaného informačního systému. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost 

zákazníků se stavem IS, ale způsob řízení této oblasti v podniku (tím prohlášením však 

není zpochybněn význam zkoumání spokojenosti zákazníků).  

 

SU – suppliers – (v překladu dodavatelé), předmětem zkoumání této oblasti je, co 

informační systém vyžaduje od dodavatelů a jak je tato oblast řízena. Vymezení 

dodavatelů: závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Dodavateli mohou 

být dodavatelé v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví dodavatelé služeb, výrobků a 

informací, které s těmito výkony souvisí. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat 

spokojenost zkoumaného podniku s existujícími dodavateli, ale způsob řízení 

informačního systému vzhledem k dodavatelům.  

 

MA – management IS - tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k 

informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání 

koncových uživatelů informačního systému. Metoda HOS 8 si neklade za cíl zkoumat v 

této oblasti znalosti managementu IS.“ 

 Určení stavu jednotlivých oblastí 2.4.1

Odpovědi na kontrolní otázky mohou dosahovat 4 možných stavů (Ano, Spíše ano, 

Spíše ne a Ne). Každý tento stav je následně obodován hodnotami 1 2 3 a 4, aby bylo 

možné výsledky dále zpracovávat. Počet bodů jednotlivých stavů závisí na typu otázky, 

kdy u standardních otázek je odpověď „Ano“ hodnocena nejvíce body a odpověď „Ne“ 

nejméně body. V případě negativních otázek, kdy odpověď „Ne“ napovídá o vysokém 

stupni stavu dané oblasti, je toto bodování opačné. 
41;42

  

 

Pro každou z oblastí existuje 10 otázek a hodnota stavu oblasti je poté určena tak, že 

dojde k vyloučení jedné otázky s maximálním bodovým ohodnocením a jedné otázky 

s minimálním bodovým ohodnocením. Po tomto vyloučení je pak hodnota stanovena 
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jako aritmetický průměr hodnot zbývajících otázek, který je následně matematicky 

zaokrouhlen. Vzorec pro výpočet je uveden níže. 
43

 

 

𝑀𝐴𝑋𝑖 = max(𝑢𝑖1, … , 𝑢𝑖10) 

𝑀𝐼𝑁𝑖 = min(𝑢𝑖1, … , 𝑢𝑖10) 

 

𝑢𝑖 =

[
 
 
 
 ∑ 𝑢𝑖𝑗

10

𝑗=1

−𝑀𝐴𝑋𝑖 − 𝑀𝐼𝑁𝑖

8
+ 0,5

]
 
 
 
 

 

Vzorec 1: Definice výpočtu pro stav oblasti HOS 8 

Zdroj: 
44

 

 

Na základě předchozí definice můžeme stanovit čtyři hodnoty a přiřadit k nim i slovní 

význam. Čtyřbodová škála je tedy následovná: 1- špatná, 2 -spíše špatná, 3 - spíše 

dobrá 4 - dobrá. 

 

Pokud již známe hodnoty jednotlivých oblastí, můžeme určit i vyváženost informačního 

systému. Podle portálu zefis.cz:  

 

“Nevyvážený systém je takový, který nesplňuje tyto podmínky. Základním problémem u 

nevyvážených systémů je nižší efektivnost. Jde o modelovou situaci špičkového 

domácího kina, kde všechny komponenty jsou na velmi vysoké úrovni v ceně řádově 

statisíců korun, pouze reproduktory jsou levné, počítačové, v ceně několika stokorun. 

Tenhle příklad ukazuje, že nestačí mít některé části informačního systému na špičkové 

úrovni, pokud jiné části jsou na úrovni velmi špatné. Celkové fungování systému je vždy 

determinováno nejslabším článkem.  

 

Za vyvážený systém je pak považovaný takový informační systém, kde všechny osy mají 

stejné hodnocení, nebo nejvýše tři z nich se odlišují od ostatních nejvýše o hodnotu 1. U 

                                                 
43

 KOCH, Miloš et al. Management informačních systémů. 2010, str. 71-72. 
44

 Tamtéž, str. 72. 



 

29 

 

vyváženého systému lze přepokládat, že je to systém s optimálním poměrem účinnosti - 

přínosy / náklady.“ 
45

 

 Celková úroveň informačního systému 2.4.2

Jak již bylo zmíněno v předchozí části v oblasti vyváženosti, celková úroveň systému je 

dána jeho nejslabším článkem. Vycházíme totiž z předpokladu, že optimální poměr 

nákladů k přínosům informačního systému je u systémů vyvážených, tedy takových, 

kde všechny části jsou přibližně na stejné úrovni, a nejvýše tři zkoumané oblasti se 

neodlišují od ostatních, kdy nejvyšší rozdíl mezi hodnotami jednotlivých oblastí 

je jeden stupeň hodnocení. V grafickém vyjádření je celková úroveň systému 

zakreslena tmavě červenou barvou.
 46

 

 

Pokud bychom chtěli celkovou úroveň definovat vzorcem, pak ji můžeme vyjádřit 

takto: 

 

𝑢 = min(𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢8) 

 

Vzorec 2: Určení souhrnného stavu IS metodou HOS 8 

Zdroj: 
47

 

 

Souhrnný stav je důležitým výsledkem této metody. Aby však bylo možné navrhnout 

doporučení pro informační systém, je potřeba souhrnný stav systému porovnat 

s doporučeným stavem informačního systému. 
48

 

 Doporučený stav informačního systému 2.4.3

Doporučený stav je nutno chápat jako minimální požadovanou úroveň a vychází 

z důležitosti informačního systému, kterou jí přiloží sledovaná společnost. Pokud je 

informační systém nezbytně nutný pro činnost společnosti, pak je doporučená úroveň 
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systému 4 - dobrý. Pro systémy, bez kterých je činnost společnosti možná, ale s 

velkými obtížemi je doporučena úroveň 3 - spíše dobrý. A v případě, že se společnost 

bez zkoumaného informačního systému obejde bez sebevětších potíží, pak je 

doporučený stav 2 - spíše špatný. V tomto případě je ale potřeba se ptát, jestli má 

informační systém pro společnost vůbec nějaký smysl a jestli jsou vynaložené náklady 

úměrné přínosu systému. V grafickém vyjádření je celková úroveň systému zakreslena 

červenou čarou.
 49

 

 

 

Obrázek 6: Grafické vyjádření metody HOS 8 

Zdroj: 
50

 

 

Ve chvíli, kdy známe aktuální úroveň systému a jeho požadovanou úroveň, je možné 

stanovit i strategii pro zlepšení stavu informačního systému. 
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 Strategie pro zlepšení stavu informačního systému  2.4.4

V případě nevyváženého systému, nebo systému, jehož souhrnný stav nedosahuje 

doporučené hodnoty, existují pro zlepšení stavu tři základní strategie. 
51

 

 

Strategie útlumu 

 

Je-li souhrnný stav systému, nebo některá z částí, na vyšší úrovni, než je doporučená 

hodnota, naskýtá se varianta dále neinvestovat do této oblasti či celého systému. 

Jednotlivé osy stárnou a zhoršují se v čase různou rychlostí. Lze uvažovat i o celkovém 

zrušení systému v případě, že není pro firmu důležitý a jeho úroveň je nízká. 

 

Strategie udržení současného stavu 

 

Tato strategie je doporučená v případech, kdy je systém vyvážený a souhrnný stav 

odpovídá doporučené úrovni. Udržení současného stavu znamená menší finanční 

náklady a úsilí po určitou dobu, než bude nutné inovovat některou z finančně dražších 

oblastí, tedy hardware a software. 

 

Strategie zlepšení, rozvoje 

 

Tato strategie se doporučuje ve chvílích, kdy je systém nevyvážený a také je ve stavu 

pod doporučenou úrovní. Tato strategie nemusí nutně znamenat vysoké finanční výdaje, 

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

může být záležitost krátké doby při minimálních nákladech. 

 SWOT Analýza  2.5

SWOT analýza je hojně využívána jako univerzální analytická technika, která se 

zaměřuje na vnitřní a vnější faktory ovlivňující úspěšnost organizace a jejich 

zhodnocení. Tato analýza může být využita i v případě konkrétního záměru (například 
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nového produktu, služby, informačního systému.). SWOT analýzu nejčastěji využíváme 

jako situační analýzu na úrovni strategického řízení. Navržena byla v šedesátých letech 

20. Století a jejím autorem je Albert Humphrey. Samotný název analýzy „SWOT“ je 

akronymem počátečních písmen anglických názvů analyzovaných faktorů: 
52

 

 

Vnitřní faktory (interní prostředí organizace): 

 Strengths - silné stránky 

 Weaknesses - slabé stránky 

 

Kde jsou nejčastějšími vstupy: 

 Finanční analýzy organizace 

 Hodnocení pomocí EFQM 

 Analýza hodnotového řetězce (Value Stream Mapping (VSM)) 

 Analýzy zdrojů (například Grantova analýza, VRIO analýza) 

 Analýzy produktového portfolia (například Bostonská matice) 

 

Vnější faktory (okolní prostředí organizace) 

 Opportunities - příležitosti 

 Threats - hrozby 

 

Kde jsou nejčastějšími vstupy: 

 Analýza trendů vzdáleného prostředí (například PESTLE Analýza) 

 Sektorová analýza (například Porterova analýza 5F (Five Forces)) 

 Analýza konkurenčního postavení (Segmentace trhu, analýza potřeb zákazníků, 

analýza konkurentů) 
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Obrázek 7: SWOT analýza 

Zdroj: 
53

 

 

Hlavním smyslem SWOT analýzy je tedy identifikovat klíčové silné a slabé stránky 

organizace a klíčové příležitosti a hrozby vznikající ve vnějším prostředí. Tyto poznatky 

jsou následně zpracovávány a hledají se cesty, jak a co nejlépe využít identifikované 

silné stránky a příležitosti a jak co nejvíce eliminovat zjištěné slabé strany a hrozby 

okolního prostředí. 
54

 

 

SWOT analýza je díky její univerzálnosti jednou z nejpoužívanějších analytických 

technik a její možnosti využití jsou téměř neomezené. Může být použita pro organizaci / 

podnik jako celek nebo pro jednotlivé oblasti např. hodnocení IS a následné stanovení 

informační strategie. Důležitou roli může hrát i v řízení rizik, neboť zachycuje klíčové 

zdroje rizik (hrozby), pomáhá si je identifikovat a případně nastavit protiopatření pro 

jejich eliminaci. 
55
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 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 3

Tato kapitola se zabývá analýzou současného stavu v podniku. Nejde pouze o analýzu 

stavu samotného informačního systému, ale také obchodní situace společnosti a 

ostatních aspektů, které mohou ovlivňovat činnost podnikání. Důvodem je, že všechny 

vnitřní i okolní vlivy mohou přímo či nepřímo ovlivňovat i funkce, potřeby a očekávání 

od informačního systému společnosti.  

 

V první sekci analytické části se budeme soustředit na základní údaje o společnosti, její 

předmět podnikaní a organizační strukturu. Následně budou zmíněny a rozebrány 

základní zvolené ukazatele upřesňující obchodní situaci společnosti. V poslední sekci se 

budeme soustředit na prvky informačního systému a na strategickou analýzu 

informačního systému.  

 

K analýze současného stavu budou využity znalosti a metody popsané v teoretické části 

práce a výsledkem této analýzy budou poklady sloužící k rozhodování a určení 

následných kroků při návrhu zlepšení současného stavu informačního systému 

v následující kapitole.  

 Základní údaje o společnosti 3.1

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

Sídlo: Kožichovice 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

 

 

Obrázek 8: Logo společnosti 

Zdroj:
56
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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku od 28. 3. 2001 a jejím zapsaným 

předmětem podnikání je: 
57

 

 opravy silničních vozidel 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 silniční motorová doprava  

o nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 

do 3,5 tuny včetně,  

o nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 

nad 3,5 tuny,  

o nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti do 3,5 tuny včetně,  

o nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti nad 3,5 tuny, 

o vnitrostátní příležitostná osobní,  

o mezinárodní příležitostná osobní,  

o vnitrostátní veřejná linková,  

o vnitrostátní zvláštní linková,  

o mezinárodní kyvadlová,  

o taxislužba 

 Stručná historie 3.1.1

Společnost vznikla v roce 2001 a v roce 2003 získala první licence pro provozování 

vnitrostátní veřejné linkové dopravy na území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. 

Dalším důležitým milníkem je rok 2005, kdy došlo k převzetí firmy ČSAD-Ivančická 

dopravní spol. s r.o., tím došlo k výraznému navýšení tržního podílu v oblasti linkové 

dopravy v rámci Jihomoravského kraje a také na celkových výkonech společnosti. 

V roce 2009 společnosti získala certifikát kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 

pro činnosti spojené s nepravidelnou autobusovou a veřejnou linkovou dopravou a 

v roce 2010 došlo zatím k největší realizované obnově vozového parku v rámci projektu 
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„Nákup ekologických dopravních prostředků TREDOS, spol. s r.o.“ za finanční 

podpory Evropské unie. Do vozového parku tak přibylo 11 nových autobusů a došlo 

k rapidnímu snížení průměrného stáří vozidel a zároveň ke snížení ekologického dopadu 

provozovaných autobusů.
58

 

 Filozofie a současnost 3.1.2

Filozofie společnosti 

„Dobře uspět v náročném konkurenčním prostředí znamená zabezpečit moderní vozový 

park, kvalitní pracovní podmínky pro zaměstnance, včetně školení a jazykové přípravy 

pro všechny vedoucí pracovníky i řidiče. Základem je také přehled o dopravní 

legislativě v České republice a o dopravním prostředí v okolních státech. V oblasti 

linkové osobní přepravy osob se společnost snaží pořizovat a uvádět do provozu nové 

ekologické autobusy šetřící životní prostředí, nasazením nízkopodlažních autobusů 

potom umožnit přepravu všem našim cestujícím, včetně cestujících se sníženou 

schopností pohybu.“ 
59

 

 

Současná situace 

V současné době je ve společnosti zaměstnáno 60 řidičů z celkového počtu 75 

pracovníků. Pro provozování nepravidelné dálkové přepravy disponuje společnost 25 

autobusy továrních značek BOVA, KAROSA a Mercedes-Benz s kapacitou 16-69 osob. 

Společnost je rozdělena na 2 samostatné provozy, provoz v Třebíči, odkud je řízena 

nepravidelná vnitrostátní i zahraniční doprava a dálkové linky a provoz v Ivančicích, 

který zabezpečuje pravidelnou linkovou dopravu.
60

 

 

V rámci pravidelné dopravy provozuje společnost kromě linek Třebíč – Praha a Třebíč 

– Brno také 20 linek na území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. K provozování 

těchto linek slouží 35 autobusů značek IRISBUS, IVECO, KAROSA a SOR. Všechna 

vozidla společnosti splňují ekologické normy EURO 2 až EURO 5. Společnost 

disponuje také nízkopodlažními autobusy, pro zajištění přepravy všem cestujícím a tyto 
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autobusy tvoří 50% vozového parku pro pravidelnou dopravu. Všechny tyto 

nízkopodlažní autobusy také splňují emisní normu EURO5.
 61

 

 

Společnost také nabízí služby autoservisu a pneuservisu. Výnosy z těchto služeb jsou 

ale nepatrné při porovnání objemu s provozováním autobusové dopravy. Navíc většina 

oprav je interních, tedy opravy a údržba vlastních autobusů. 

 Organizační struktura společnosti 3.1.3

Organizační struktura společnosti je divizionálního typu. V čele můžeme vidět jednatele 

společnosti, jejichž rozhodování je podporováno představitelem vedení pro jakost (PVJ) 

a manažerem jakosti. Jednatelé pak ovládají jednotlivé útvary s vysokou autonomií 

(divize) a účetní oddělení společnosti, jako funkční útvar. Každá z divizí má pak vlastní 

liniový charakter a svoji hierarchii. 

 
 

Obrázek 9: Organizační struktura společnosti TREDOS, spol. s.r.o. 

Zdroj: Vlastní analýza 
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Z pohledu informačního systému a jeho správy je nutné zmínit, že v rámci organizační 

struktury chybí jednoznačné určení IS/ICT pozic, struktury a oddělení, které by se 

staralo o informační systém. Dle analýzy ve společnosti je tato oblast z části 

zastupována manažerem jakosti. V rámci této pozice však nejsou jednoznačně 

definované činnosti a zodpovědnosti spojené s informačním systém. Předpokladem tedy 

bude vytvořit specializované pozice, definovat pro ně jasné činnosti a zodpovědnosti 

především ve spojitosti s IS. Na základě toho následně definovat novou IT organizační 

strukturu. 

 Zhodnocení obchodní situace společnosti 3.2

Tato část práce se bude soustředit na finanční situaci společnosti. Především na analýzu 

výkonů, vyjádřených počtem ujetých km, tržeb a nákladů, Všechny analýzy budou 

prováděny za posledních 5 let tedy v období mezi roky 2010 a 2014 pro možnost 

sledování trendu v daných oblastech. 

 Výkony 3.2.1

V následujícím grafu můžeme vidět výkony společnosti spojené s hlavním předmětem 

podnikání, tedy s přepravou osob. Graf zobrazuje počet ujetých kilometrů 

v jednotlivých letech a jejich vývoj. Tento graf slouží k pozorování objemu výkonů a 

následně nám pomůže k objasnění vývoje celkových tržeb v pozdějším grafu.  
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Graf 1: Ujeté km v letech 2010-2014 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Na grafu je možné vidět nárůst výkonů mezi lety 2010 a 2011, kdy se ujeté kilometry 

v rámci provozování zvýšily o téměř 300 000 km. V roce 2012 došlo k výraznému 

poklesu o více než 700 000 ujetých km. Důvodem bylo snížení podílu na veřejné 

linkové dopravě především v Jihomoravském kraji v rámci IDS JMK, kde se snížil 

výkon o 630 000 km. Tento úbytek je znatelný i v oblasti tržeb, což je možné vidět 

v grafu v následující části zabývající se tržbami. 

 Tržby 3.2.2

Tabulka a graf níže znázorňuje tržby společnosti v letech 2010 až 2014. Hodnoty 

v tabulce i grafu jsou rozděleny na jednotlivé části (v grafu různé odstíny modré) a to na 

veřejnou linkovou dopravu provozovanou pro kraje, její dotace, vlastní linkovou 

dopravu a nepravidelnou dopravu, která je provozována přes objednávkový proces.  
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Tabulka 1: Tržby v letech 2010-2014 

Zdroj: Vlastní analýza 

Tržby (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 

Veřejná linková doprava 21 027 23 120 13 579 13 538 13 539 

Dotace do tržeb veřejné dopravy 22 538 21 986 16 707 17 540 17 514 

Linková doprava vlastní 11 768 15 449 15 332 18 375 18 070 

Nepravidelná doprava 18 187 19 815 18 504 16 571 15 768 

Celkem 73 520 80 370 64 122 66 024 64 891 

 

 

 

Graf 2: Složení tržeb v letech 2010-2014 

Zdroj: Vlastní analýza 

 

V grafu je možné pozorovat úbytek tržeb v roce 2012 oproti roku 2011 a to o více než 

20%, v absolutních číslech pak o 16 248 tis. Kč. Tento úbytek byl způsoben poklesem 

výkonu v oblasti veřejné linkové dopravy a tím i snížení získaných dotací do tržeb (v 

grafu nejtmavší modré barvy). V následujících letech jsou pak tržby téměř stabilní. 

Znamená to tedy, že v mezi v letech 2012 až 2014 společnost z pohledu tržeb nerostla. 

 Náklady 3.2.3

Náklady jsou sledovány za posledních 5 let, tedy v letech 2010 až 2014 a jsou podobně 

tržby rozděleny do analyticky důležitých oblastí. Oblasti a jejich hodnoty je možné 

vidět níže v tabulce a grafu. 
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Tabulka 2: Náklady v letech 2010-2014 

Zdroj: Vlastní analýza 

Náklady (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 

Pohonné hmoty 20 690 25 213 21 545 22 890 22 774 

Mzdy + odvody a náhrady 21 948 20 890 16 750 17 641 17 718 

Materiál a údržba 11 077 12 270 8 076 7 365 6 520 

Silniční poplatky a pojištění 4 231 4 193 3 305 3 371 3 477 

Odpisy, leasing, režijní náklady 26 431 24 447 18 673 11 853 10 408 

Celkem 84 377 87 013 68 349 63 120 60 897 

 

 

 
 

Graf 3: Složení nákladů v letech 2010-2014 

Zdroj: Vlastní analýza 

 

V roce 2011 můžeme vidět mírný nárůst celkových nákladů oproti roku 2010. Hlavní 

podíl na tom mají přímé náklady na pohonné hmoty. Ty rostly především díky nárůstu 

najetých km (viz graf 1: Ujeté km v letech 2010-2014) ale také kvůli zvýšení ceny nafty 

v roce 2011 oproti roku 2010. Viz graf „ Vývoj ceny nafty“ níže. 
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Od roku 2011 pak mají náklady klesající trend. Důvodem je především snižování 

zadlužení z leasingů a nižší náklady spojené s odpisy pořízených autobusů. Co se týká 

nižší ceny nafty, ta se zatím v nákladech neprojevila, protože jak je možné vidět 

v následujícím grafu, k rapidnímu poklesu došlo až ke konci roku 2014 a proto se 

projeví snížením nákladů za pohonné hmoty až v roce 2015.  

 

 
 

Graf 4: Vývoj ceny nafty od konce roku 2010 

Zdroj:
62

 

 SWOT analýza vzhledem k předmětu podnikání 3.2.4

Silné stránky  

 

Společnost TREDOS, spol. s.r.o. nabízí ceny jízdenek na stejné úrovni jako konkurenti 

v oblastech, kde společnost působí. V okolí města Ivančice má společnost téměř 

dominantní postavení. Vlastní areály, kde firma může operovat, moderní autobusy 

spolehlivých značek i jejich moderní vybavení, a dálkové linky, které společnost 

provozuje na trase Třebíč-Jihlava-Praha, zajišťují dobré postavení společnosti. Protože 

tyto linky jezdí v atraktivních časech, je společnost v okolí Třebíče a Ivančic dobře 

známá. Dále nabízí různé výhody stálým zákazníkům, a jelikož se v obou areálech 
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firmy nachází také vlastní tankovací stanice pro autobusy, snižuje společnost náklady na 

pohonné hmoty, tedy na provoz autobusů.  

 

Slabé stránky  

 

Společnost vlastní velké množství autobusů a proto potřebuje rozsáhlé prostory k jejich 

parkování, což je finančně náročné. V okolí Třebíče nemá společnost dominantní 

postavení, objevuje se velké množství konkurentů (ICOM Transport a.s.; Jaroslav 

Uchytil, autobusová doprava; Trado-MAD, s.r.o.; Trado-Bus, s.r.o.; BK Bus, s.r.o.; 

Oldřich Řezanina – autobusový dopravce). Dále má firma problémy s nedostatkem 

řidičů s řidičským oprávněním pro skupinu D či DE, kteří mají zároveň dostatečnou 

praxi k tomu, aby mohli vykonávat toto povolání. 

 

Příležitosti  

 

Především nákup nových nízkopodlažních autobusů, díky nimž může začít jezdit na 

nových linkách v rámci IDS JMK. V České Republice může nyní vidět velkou 

propagaci veřejné dopravy v rámci životního prostředí, což může zapříčinit nárůst 

zájmu o veřejnou dopravu a tím i větší tržby dopravců. Je také nabízená velká podpora 

veřejné dopravy v rámci EU. 

 

Hrozby 

 

Hlavní hrozbou může být prohra výběrových řízení na provozování činnosti v rámci 

jihomoravského kraje a následný pokles tržeb a zisku. Jako hrozba může být paradoxně 

považována i nízká cena nafty, která může pro určitou skupinu cestujících znamenat 

využívání substitutu ve formě automobilu namísto cestování autobusem.  
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 Analýza IS společnosti 3.3

Vzhledem k tomu, že informační systém a informační technologie ve společnosti 

podporují a řídí převážnou většinu činností a podnikových procesů, jsou následující 

podkapitoly věnovány právě IS. 

 Hardware 3.3.1

V rámci analýzy hardwarového vybavení společnosti se zaměříme na několik důležitých 

komponent a to především na rychlost procesoru, na velikost operační paměti RAM a 

HDD a stáří. Důležité je pro nás také konkrétní použití ve spojení se softwarem, který 

na daném hardware zrovna běží. Tato analýza nám poslouží identifikovat starý HW 

vhodný k výměně, případně najít slabá místa IS, kdy HW nedostačuje nárokům, které 

jsou potřebné pro instalované aplikace a další funkce. 

 

Společnost využívá jeden stolní PC jako server. Server byl složen společností GM 

servis, spol. s r.o. a slouží především pro provozování aplikace ERP EDISON. Server je 

umístěn ve speciální místnosti a není volně dostupný všem zaměstnancům. Problémem 

zde může být především nepodporovaná verze operačního systému Windows XP. 

Server tak může být lehce napadnutelný a může tak dojít ke ztrátě firemních dat 

případně k vyražení serveru z provozu, což může mít vliv na chod podniku. 

 

Jednatelé společnosti používají pro práci hlavně notebooky z důvodu častého cestování 

a práce mimo kancelář. Jedná se o 2 notebooky značky ACER. Hlavním účelem těchto 

notebooků je práce s balíčkem aplikací MS Office, především pak MS Word, MS Excel 

a MS PowerPoint. Na těchto noteboocích není instalován žádný speciální SW a tak je 

jejich výkon dostatečný. 

 

Účetní společnosti mají k dispozici 2x stolní PC, kde je jeden z nich využíván 

především k provozování účetní aplikace MRP od MRP Informatics, spol. s r.o. pro 

podnikové účetnictví. Vybavení PC stačí pro provoz MRP vzhledem k tomu, že nynější 

verze MRP funguje pouze pod operačním systémem MS-DOS. Kvůli tomu je však 

potřeba držet již nepodporovaný operační systém Windows XP stejně jako na 
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serverovém PC. To může znamenat různá bezpečnostní rizika kvůli nepřítomnosti 

bezpečnostních oprav. 

 

Tabulka 3: Hardware – Server, jednatelé, účetní 

Zdroj: Vlastní analýza 

Uživatel Server Jednatelé Účetní, pokladní 

Typ Stolní PC Notebook Stolní PC 

Značka  - Acer TravelMate 5740 ACER ASPIRE T180 

Procesor Intel Pentium Intel Core i5 AMD Semron 

Rychlost procesoru 2.89 GHz 2,4 GHz 1.81GHz 

RAM 3,21 GB 4 GB 1,87 GB 

Velikost HDD 300 GB 500GB 250GB 

Stáří 8 let 5 let 10 let 

Operační systém Windows XP s SP2 Windows 7 Windows XP s SP3 

 

Manažer jakosti používá ke své práci notebooky vzhledem k častějšímu cestování 

mezi pobočkami a občasnou prací z domova. K tomu slouží nový notebook značky 

ACER, jehož stáří je kolem jednoho roku. Tento notebook slouží především pro práci 

s kancelářským balíčkem MS Office a jeho komponenty jsou pro práci více než 

dostačující. Je však nutné mít i druhý starší notebook (7 let) z důvodu konektivity na 

starší HW, především kvůli speciální kartě, která už není součástí nových notebooků 

pro vyčtení dat z elektronických pokladen USVC v autobusech. U toho notebooku hrozí 

riziko, že přestane fungovat a nebude tak možné číst data z elektronických pokladen. 

V téhle chvíli neexistuje žádné záložní řešení pro tuto situaci. 

 

Tabulka 4: Hardware - Manažer jakosti 

Zdroj: Vlastní analýza 

Uživatel Manažer jakosti Manažer jakosti 

Typ Notebook Notebook 

Značka Acer Aspire TimelineU Acer TravelMate 5730G 

Procesor Intel Core i5 Intel Core Duo 

Rychlost procesoru 1.70GHz  1.70GHz 2.00GHz   2.00GHz 

RAM 4,00 GB 2,99 GB 

Velikost HDD 500 GB/SSD8 MB 300GB 

Stáří 1 rok 7 let 
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Operační systém WIN 8.1 WIN XP SP3 

 

Práce dispečera je podporována notebookem značky HP. Tento notebook slouží 

především opět pro práci s MS Office, ale také zde dochází ke speciálním analýzám dat 

vyčteným z USVC pokladen a z elektronických tachografů
63

. 

 

Servisní oddělení disponuje stolním počítačem, který byl zakázkově složen společností 

GM servis, spol. s r.o. Tento počítač slouží k provozování aplikace MC EKON od 

společnosti M.C. Software s.r.o., která běží pod operačním systémem MS DOS, kvůli 

tomu je potřeba mít na PC nainstalován Windows XP.  

 

Tabulka 5: Hardware - Dispečer, servis 

Zdroj: Vlastní analýza 

Uživatel Dispečer Servis  

Typ Notebook Stolní PC 

Značka HP 620 - 

Procesor Celeron Dual Core Intel Pentium 

Rychlost procesoru 2.00GHz   2.00GHz 3.00GHz  2.99GHz 

RAM 3,00 GB 3,40 GB 

Velikost HDD 450 GB 450 GB 

Stáří 4 roky 2013 

Operační systém WIN 7 WIN XP SP3 

 

Mezi další důležitý hardware patří elektronické pokladny USV-24c instalované ve 

všech autobusech společnosti, sloužící k evidenci tržeb a k tisku lístků přímo 

v autobusech. Nynější elektronické pokladny neumožňují platby čipovou kartou a také 

nekomunikují online, pouze ukládají data na disk zabudovaný uvnitř pokladny. Data 

jsou později extrahována pomocí speciálních karet PCMCIA SRAM PC CARD do 

notebooku, kde jsou zpracovány. Vzhledem ke stáří a možnostem starších 

elektronických pokladem bychom mohli doporučit jejich výměnu. 

 

Kromě elektronických pokladen je nutné zmínit i digitální tachografy, které nahrazují 

mechanická tzv. kolečka, sloužící ke kontrole zákonem přikázané doby jízdy a 
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 Zařízení umožňující záznam rychlosti vozidla v závislosti na čase. 
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povinných odpočinků. Tyto tachografy ukládají data uvnitř jednotky. Tato data je 

následně nutné extrahovat pomocí speciálního kabelu, který je nutné zakoupit od 

společnosti poskytující dané tachografy. Pro následnou analýzu dat slouží 

specializovaný software. V současné době jsou digitální tachografy instalované téměř 

na půlce autobusů a mohlo by dojít k obměně zbylých mechanických „koleček“. 

 

Mezi hlavní nedostatky celé oblasti HW patří především stáří a také 

nepodporovaný operační systém na některých počítačích. 

 

Zastaralý HW může vést ke zpomalení některých aplikací z důvodu nedostatku výkonu, 

ale také k neočekávaným havarijním stavům. Dále může znamenat komplikace 

v případě inovací a koupi nových aplikací, např. nového operačního systému, který má 

vyšší nároky.  

 

Pokud bychom se více zaměřili na problematiku nepodporovaného operačního systému, 

v našem případě MS Windows XP, kde Microsoft oficiálně ukončil podporu 8. 4. 2011. 

Ukončením podpory tak přerušil poskytování oprav a vylepšení pro Windows XP. 

S ukončením podpory jsou podle oficiálních internetových stránek Microsoftu spojena 

tato rizika: 
64

 

 

 Ztráta kontroly nad počítačem a zpřístupnění uložených dat útočníkovi. 

 Krádež osobních nebo důvěrných dat a jejich zneužití, zveřejnění či smazání. 

 Krádež a zneužití identity nebo získání přístupových informací k různým 

internetovým službám, včetně elektronického bankovnictví. 

 Zneužití počítače k útokům na jiné počítače nebo počítačové sítě nebo pro jinou 

kriminální činnost. 

 Útok na počítač za účelem jeho vyřazení z provozu. 

 Dále zde existují rizika spojená se stářím operačního systému Windows XP 

 Chybějí ovladače na nově zakoupený hardware, jako například tiskárny, 

základní desky nebo procesory. 

 Nové verze vašich aplikací nebudou fungovat na Windows XP. 
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 Výrobci aplikací nebudou vydávat aktualizace a opravy pro software 

nainstalovaný na Windows XP. 

 Software 3.3.2

V oblasti softwarového vybavení se zaměříme na aplikace, které společnost používá. 

Především pak jejich funkce ve společnosti. Zmíníme také náklady, které jsou na 

používání software vynaloženy. 

 

ERP EDISON 

 

Hlavní aplikací je EDISON od společnosti M-line a.s., který je komplexním 

podnikovým informačním systém vytvořeným speciálně pro dopravní firmy a slouží tak 

jako ERP společnosti. Aplikace je instalována na PC, které bylo definováno jako server 

v přechozí kapitole. K tomuto PC se ostatní počítače přihlašují pomocí speciálního 

klienta, který musí být instalován na cílovém PC. Aplikace umožňuje vzdálený přístup 

techniků v případě havarijních stavů. 

 

Data jsou uložena v databázi „Caché“. Jedná se pokročilý databázový systém, který je 

schopen zpracovávat velké množství dat, podporuje vývoj webových a mobilních 

aplikací s bleskovou odezvou, obrovskou škálovatelností, tedy i schopností reagovat na 

změny potřeby obsluhy systému v případě, že takováto změna nastane, ale také vysokou 

spolehlivostí při nízkých nárocích na hardware a na údržbu. 
65

 

 

Produkt je rozdělen na moduly a je možné využívat pouze některé z nich. V případě 

nutnosti rozšíření o nepoužívaný modul je podle poskytovatele možné takovýto modul 

zprovoznit do tří pracovních dní, což nabízí docela relativně vysokou pružnost. V rámci 

aplikace jsou modulárně nabízeny oblasti – Ekonomická; dopravní a technická agenda; 

optimalizace dopravy; dopravní dispečink a reporting. Podle používaných modulů je 

stanovena cena za užívání služeb, která je placena v měsíčním intervalu. 
66
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Tabulka 6: Cena služeb aplikace EDISON 

Zdroj: Vlastní analýza 

Modul Cena Kč 

Fakturace 638 

EDISON Autobusová doprava  1400 

EDISON Jízdní řády  1400 

EDISON Vozidla, údržba vozidel  700 

Caché Entreé SS 10 NU  1020 

Celkem 5158 

 

V rámci aplikace společnost využívá především dopravní agendy a optimalizaci 

dopravy. Technická agenda a údržba vozidel je v téhle chvíli placená v rámci měsíčního 

paušálu, ale není využívaná. Pro účetnictví je využíván jiný SW. 

 

Účetní systém MRP 

 

Pro účetní agendy je používán program MRP® od společnosti MRP-Informatics, s.r.o. 

Tento program je podrobován pravidelným auditům, a proto splňuje všechny 

legislativní požadavky. Celý program je koncipován jako modulární a je tak možné 

zakoupit pouze moduly, které budou využívané a následně aplikaci rozšiřovat. Na celý 

systém je pak prováděn pravidelný upgrade po stránce legislativní i po stránce rozvoje 

jednotlivých funkcí systému. 
67

 

 

Společnost využívá tyto moduly: 

 Daňová evidence 

 Účetnictví 

 Fakturace 

 Sklady 

 Mzdy a personalistika 

 Evidence majetku 
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Za tyto moduly a pravidelný upgrade společnost platí paušální roční poplatek ve výši 

1 200 Kč. 

 

Společnost v současnosti využívá verzi MRP, která je spustitelná pouze pod MS DOS 

a funguje na bázi tlustého klienta. Aplikace je instalována pouze na jednom PC, které 

zároveň obsahuje i všechna data. Není tak možný žádný vzdálený přístup.  

 

SW pro servisní činnost 

 

Pro zpracování servisních činností je využíván program MC-EKON od společnosti 

M.C. software s.r.o. Jedná se o účetní program, který je využíván především pro vedení 

pokladny v dílnách a pro účtování pokladních operacích při provádění externích 

servisních úkonů. Aplikace je ve verzi pod MS-DOS a je instalována na PC, které je 

v části HW označeno jako servis. Vzhledem k tomu, že nejsou potřebné žádné 

aktualizace a ostatní účetní agenda a sklady jsou pokryté v rámci účetního SW MRP, 

neplatí společnost za aplikaci v současné chvíli žádné poplatky. 

 

V rámci servisního SW může být za nedostatek považována absence účtování interních 

operací a tím i možnosti analýz nákladů rozdělených například podle jednotlivých 

techniků nebo autobusů. Toto účtování by mohlo být pokryto v rámci technické 

agendy u SW EDISON. 

 

Ostatní SW 

 

Ke zpracování dat z elektronických pokladen je používán program USVC od 

společnosti Mikroelektronika a.s. Tento program využívá vlastní databáze, kam jsou 

data importována pomocí PCMCIA SRAM PC CARD, jak již bylo popsáno v části 

HW. Nad těmito daty je později možné provádět další analýzy jako např. kontrola tržeb, 

vytíženosti jednotlivých zastávek daných linek atp., které slouží k manažerským 

rozhodnutím. V současné době společnost vlastní licenci na 1 počítač a aplikace je 

instalována na notebooku Acer TravelMate 5730G manažera jakosti. 
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Zpracování dat z digitálních tachografů je zajištěno aplikací TARGA od společnosti 

Truck Data Technology s.r.o. Za aplikaci je placen měsíční paušál ve výši 1690 Kč. 

 

Ostatní operace jsou zajišťovány kancelářským balíčkem MS Office ve verzích 2003, 

2007 a 2013. 

 

Tabulka 7: Přehled používaného SW a roční výdaje 

Zdroj: Vlastní analýza 

Aplikace Dodavatel Oblast užívání Roční výdaje 

EDISON M-line a.s. Dispečink, optimalizace dopravy 61 896 Kč 

MRP  MRP Informatics, spol. s r.o. Účetnictví a fakturace 1 200 Kč 

MC EKON M.C. software s.r.o. Servisní agenda 0 Kč 

USVC Mikroelektronika a.s. Elektronické pokladny 0 Kč 

TARGA Truck Data Technology s.r.o. Elektronické tachografy 1 690 Kč 

  
Celkem 64 786 Kč 

 

Pokud veškerý používaný software dáme do jedné tabulky, můžeme vidět, že 

společnost používá velké množství aplikací pro různé agendy a každá z nich má 

jiného dodavatele se svými podmínkami užívaní. Možná by stálo za úvahu převést 

některé agendy do jedné aplikace. Například přesun účetnictví a servisní agendy pod 

aplikaci EDISON. Tím by došlo ke snížení počtu dodavatelů, zlepšení externí 

komunikace v případě IS/ICT a mohlo by dojít i ke zlepšení vztahů mezi společností a 

dodavatelem aplikace EDISON, protože se zvýší vyjednávací síla společnosti. Dalším 

problémem může být i plánování dopravy v aplikaci MS Excel na počítači dispečera, i 

když je tato funkce placena v rámci měsíčních plateb aplikace EDISON. Bylo by dobré 

přesunout proces plánování do aplikace EDISON. 

 

Také je důležité zmínit, že mezi jednotlivými aplikacemi neexistuje žádná 

automatická integrace, i když je nutné si data mezi aplikacemi předávat. Přesun dat 

mezi aplikacemi je tak manuální, což může vést ke snižování efektivity a ke 

zbytečným chybám při přepisu dat. 
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 Zálohování a archivace dokumentů 3.3.3

Pro zálohování ve společnosti neexistuje žádná specializovaná aplikace a zálohování je 

prováděno manuálně přímo uživateli konkrétních aplikací. Nutno také podotknout že 

nejsou stanovena žádná jasná pravidla, kdy, kam a jak mají být aplikace zálohovány 

a zároveň není kontrolováno, že záloha opravdu proběhla. To může mít až katastrofické 

následky v případě nenadálých událostí, které mohou znamenat nevratnou ztrátu dat 

společnosti. Je nutné stanovit pravidla pro zálohování dat jednotlivých aplikací, 

především pak periodicitu, místo a způsob zálohování. 

 

Co se týká archivace dokumentů, tak probíhá pouze manuální archivace tištěných 

dokumentů a pouze příchozích a odchozích faktur případně smluv. Neexistuje žádná 

centrální aplikace, která by byla schopna uchovávat dokumenty v elektronické podobě. 

To může způsobovat nižší efektivitu v případně nutnosti dohledávat potřebné 

dokumenty. Navíc pokud jsou doklady uloženy pouze v papírové podobě, je nutné dbát 

na správně skladování a dochází tak i k dalším nákladům spojeným se skladováním. 

Řešením by mohla být implementace některého systému DMS případně 

nadřazeného a komplexnějšího ECM, díky čemuž by bylo možné řídit i ostatní 

podnikový obsah.  

 Interní procesy spojené s IS 3.3.4

Tato část se zabývá analýzou interních procesů, ne však business procesů, které by 

mohly být také analyzovány, z pohledu jejich možného zlepšení a zefektivnění pomocí 

informačního systému, ale z pohledu interních procesů spojených s IS. Mezi ně bychom 

mohli zařadit následující: 

 

 Zadávání nových požadavků 

 Řešení havarijního stavu 

 Pracovní postupy pro práci s jednotlivými aplikacemi 

 Archivace a nakládání s dokumenty 

 Zálohování a zálohovací postupy 
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Dle analýzy ve společnosti bylo zjištěno, že žádný z těchto procesů nyní není jasně 

definovaná a většina uživatelů provádí zmíněné procesy tzv. „po svém“. V rámci těchto 

zjištění je nutné, aby byly definovány interní procesy a postupy spojené s IS. 

 Posouzení IS metodou HOS 8 3.4

Tato analytická metoda posuzuje osm základních oblastí informačního systému a jejich 

vyváženost v rámci celku. Posouzení probíhá pomocí dotazníkového šetření, které je 

vyplněno jedním zaměstnancem firmy, většinou správcem informačního systému.  

 

V tomto případě byl dotazník vyplněn manažerem jakosti, který se stará o většinu 

komponent informačního systému a především o ERP Edison a účetní systém MRP a je 

také schopen posoudit společnost z hlediska procesního a obchodního. Na základě 

výsledků této analýzy je pak možné se zaměřit na zlepšení konkrétních částí IS a tím 

dosáhnout vyšší efektivity informačního systému.
 
 

 Hodnocení jednotlivých oblastí 3.4.1

V této části se zaměříme na hodnocení jednotlivých posuzovaných v rámci metody 

HOS 8.  

 

Tabulka 8: Hodnocení jednotlivých oblastí podle metody HOS 8 

Zdroj:
 68

 

Hodnocená oblast Počet bodů Slovní hodnocení 

Hardware (HW) 2 spíše špatná úroveň 

Software (SW) 4 dobrá úroveň 

Orgware (OW) 2 spíše špatná úroveň 

Peopleware (PW) 2 spíše špatná úroveň 

Dataware (DW) 3 spíše dobrá úroveň 

Zákazníci 3 spíše dobrá úroveň 

Dodavatelé 3 spíše dobrá úroveň 
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Management IS (MIS) 2 spíše špatná úroveň 

 

 

Obrázek 10: Grafická forma posouzení IS 

Zdroj: 
69

 

 

Podle výsledků je možné vidět, že pouze část software dosahuje dobré úrovně. Vím 

však, že v rámci detailnější analýzy SW společnosti byl zmíněn účetní systém MRP, 

který je ve verzi běžící pouze pod MS-DOS. Díky tomuto účetnímu systému je potřeba 

stále zachovávat starší HW s oficiálně nepodporovaným operačním systém Windows 

XP. Tento starší účetní systém a jeho užívání má vliv na další části informačního 

systému a může tak zapříčiňovat jejich nižší bodové ohodnocení.  

 

Dá se tedy říci, že vysoká hodnota u SW znamená, že podnikové aplikace splňují jejich 

účel, ale některé aplikace mohou mít negativní vliv na hodnocení dalších částí jako HW, 

procesy rámci OW, PW, či oblasti zákazníků a dodavatelů IS. 
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Na opačné straně hodnocení než SW stojí HW, OW, PW a management IS. Tyto části 

vykazují spíše špatnou úroveň a je tedy potřeba se na tyto části primárně zaměřit, jejich 

úroveň zvýšit a zlepšit tak efektivnost celého informačního systému.  

 

Co se týče oblastí DW, zákazníci IS a dodavatele IS, tam je systém hodnocen na spíše 

dobré úrovni. Na tyto části se bude nutné zaměřit sekundárně, tedy až po zlepšení 

v oblastech HW, OW, PW a management IS. Nicméně jejich zlepšení je také důležité 

vzhledem k tomu, že hodnoty nedosahují doporučované úrovně informačního systému, 

jak bude uvedeno níže. 

 Celkový stav a doporučená úroveň 3.4.2

Celkový stav informačního systému je dán jeho nejslabším článkem a v našem případě 

jsou články na nejnižší úrovni hodnoceny 2 body tedy spíše špatnou úrovní. Tato 

hodnota nám tedy určuje úroveň celého informačního systému. Důležité je také sledovat 

vyváženost systému, protože podle metody HOS 8 je optimální poměr nákladů 

k přínosu u informačního systému vyváženého. Tedy u systému, kde jsou všechny 

oblasti na přibližně stejné úrovni a nejvýše tři oblasti se odlišují od ostatních maximálně 

však o 1 stupeň hodnocení.  

 

Doporučená úroveň informačního systému je definovaná podle důležitosti IS pro 

sledovanou společnost a je nutné ji chápat jako minimální požadovanou úroveň. 

V případě nezbytnosti IS pro chod společnosti by měl informační systém dosahovat 

celkové stavu na bodové hodnotě 4. Pokud je bez IS chod společnosti možný, ale 

s velkými obtížemi, pak by měla bodová hodnota odpovídat číslu 3. V případě, že se 

společnost bez IS obejde bez větších problému, je doporučená úroveň rovna dvěma 

bodům. 
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Obrázek 11: Celková a doporučená úroveň systému podle metody HOS 8 

Zdroj: 
70

 

 

Pro chod společnosti je informační systém a jeho fungovaní nezbytně nutný a proto je 

vyžadováno, aby všechny části informačního systému dosahovaly minimálně hodnoty 4 

– tedy dobré úrovně. Podle obrázku je zřejmé, že systém nedosahuje požadované 

úrovně hned v sedmi z osmi sledovaných oblastí. Pouze oblast SW vyhovuje 

doporučenému stavu. V ostatních oblastech je potřebné zlepšení. 
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 SWOT analýza podnikového IS 3.5

V této podkapitole zhodnotíme informační systém pomocí SWOT analýzy. Podíváme se 

tedy na jeho silné a slabé stránky a také zhodnotíme možné příležitosti a hrozby 

podnikového IS. 

 

Tabulka 9: SWOT analýza IS 

Zdroj: Vlastní analýza 

 

Silné stránky IS 

 Nízká fluktuace klíčových 

zaměstnanců  

 Vysoká uživatelská znalost 

jednotlivých aplikací 

 Informační systém podporuje všechny 

klíčové procesy společnosti 

 

Slabé stránky IS 

 Chybějící pozice IT manažera a IT 

organizační struktury 

 Malá zastupitelnost v případě 

výpadku klíčových zaměstnanců 

 Zastaralý hardware 

 Staré aplikace pod MS DOS 

 Velké množství dodavatelů SW 

 Nedefinované zálohovací plány 

 Nesystematická a manuální archivace 

papírových dokumentů 

 Neexistující popis činností v systému 

 Neexistující strategie IS 

 Nízká vyváženost IS 
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Příležitosti 

 Definice IT pozic a organizační struktury  

 Stanovení zálohovacích činností a plánů 

 Definice pracovních postupů v IS 

 Definice postupů při havarijním stavu 

 Plánování dopravy v aplikaci EDISON 

 Obnova starého HW 

 Analýza a následné zvýšení ochrany 

klíčových technických prvků 

 Koupě nových elektronických pokladen 

 Nahrazení současného účetního systému 

 Přesun plánování a účtování servisních 

operací do aplikace EDISON 

 Nahrazení mechanických tachografů 

digitálními na zbývajících autobusech 

 Nahrazení nepodporovaného operačního 

systému 

 Výběr a implementace DMS systému 

 Výběr a implementace CRM systému 

 

Hrozby 

 Odchod klíčových zaměstnanců 

 Změna legislativy 

 Ztráta dat 

 Odcizení firemních dat 

 Zneužití firemních PC k nelegální 

činnosti 

 Výpadek klíčových částí systému 

 Poškození systému živelnou 

katastrofou 
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 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 4

Z analýzy aktuální situace informačního systému společnosti popsané v přechozí 

kapitole je jsou jasně patrné některé nedostatky. V rámci této části práce se zaměříme na 

odstranění některých z nich. Nejprve zmíníme doporučení podle portálu zefis.cz na 

základě metody HOS 8 a následně provedeme prioritizaci možných zlepšení 

definovaných ke konci analytické části, a to podle velikosti přínosu v porovnání 

s vynaloženým úsilím z pohledu časového a nákladového. Na základě této prioritizace 

určíme činnosti, které povedou k velkým přínosům pro společnost a budeme schopni je 

provést za poměrně krátkou dobu a malé vynaložené náklady. Tato zlepšení poté 

rozebereme detailněji. 

 Doporučení podle analýzy HOS 8 4.1

Na základě analýzy informačního systému metodou HOS 8 byly stanoveny oblasti, 

které mají horší výsledek, než je požadovaná hodnota dle důležitosti informačního 

systému pro společnost. Níže jsou uvedena všechna doporučení podle portálu zefis.cz. 

Některá z nich jsou převedena na zlepšující činnosti podrobena prioritizaci v následující 

kapitule. 

 

Doporučení podle portálu zefis.cz: 

 

Hardware 

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

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

posílit, inovovat. 

 Bylo by dobré prověřit kvalitu počítačových sítí a jejich rychlost 

 Bylo by dobré posílit ochranu klíčových technických prvků před krádeží, živelnou 

pohromou atp. 

 Není dobré pořizovat nové technické vybavení bez ověření kompatibility se stávající 

technikou, může to způsobovat problémy ve výkonu celého systému. 

 Je dobré mít záložní technické vybavení klíčových částí systému pro případ havárie 

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

technika příliš stará, zvážit její obměnu. 
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Orgware 

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

systémů 

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

systémem pro koncové uživatele a udržovat je v aktuálním stavu. 

 Je velmi žádoucí mít ve firmě bezpečnostní pravidla informačního systému a 

udržovat je aktuální. 

 Zdá se, že management příliš nekontroluje dodržování pravidel bezpečnosti a 

provozu informačních systémů. To může být způsobit vážné problémy. 

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

systému) smí či musí pracovat a kdy. 

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

nastavení a připojovat zařízení k počítači. 

 Je třeba správně a včas zrušit přístupová práva k informačnímu systému 

zaměstnancům, kteří ukončí pracovní poměr. 

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

pravidla bezpečnosti. 

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

jasná a logická. 

 

Peopleware 

 Je zřejmě třeba zvýšit důraz na dodržování pravidel a trestat jejich porušování. 

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

na informační systém. 

 

Dataware 

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

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

informačního systému. 

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

uživatelů. To může přinášet i vážné problémy. 

 Měly by existovat plány obnovy dat ze záloh v případě havárie systému. 
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 Média se zálohami by měla být katalogizována a dobře chráněna před poškození a 

zneužitím. 

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

podniková síť vůbec neměla být k internetu připojena. 

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

nastavena dosti striktně nebo přesně. 

 

Zákazníci 

 Měly by být jasně definovány metriky informačního systému vzhledem k jeho 

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

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

pravidelně vyhodnocovány. 

 Mělo by být pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od Vašeho informačního systému 

zákazníci očekávají, 

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

potaz. 

 Výstupy z informačního systému pro zákazníky by měly být customizovány, tedy 

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

 Rychlost odezvy informačního systému pro zákazníky není zřejmě dostatečně dobrá. 

 Bylo by dobré zlepšit ochranu citlivých obchodních dat o zákaznících. 

 Bylo by dobré prověřit, zda propojení informačního systému pro zákazníky s 

ostatními podnikovými systémy obsahuje všechna potřebná data a vazby. 

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

například pomocí RSS, sociálních sítí, SMS a podobně. 

 

Dodavatelé 

 Bez uplatňování sankcí za nedodržení pravidel provozování informačního systému 

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

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

tiskárnách atp.) Vašich pracovníků. 

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

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

potřebám. 

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

podporu při práci s informačním systémem. 

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

nejeví příliš velký zájem. 

 

Management IS 

 Manažeři by měli striktně trvat na dodržování všech existujících pravidel provozu a 

bezpečnosti informačního systému a kontrolovat jejich dodržování. 

 Bylo by dobré poskytovat dodavateli (provozovateli) informačního systému zpětnou 

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

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

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

efektivnost takového systému, protože není definováno, jaké cíle má plnit. Obvykle 

to způsobuje vysoké neřízené náklady. 

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

informačních systémů pro činnost a rozvoj firmy. 

 Management možná ne dostatečně doceňuje význam koncových uživatelů pro 

správnou činnost informačního systému. 

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

dostatečný zájem o rozvoj informačních systémů. 

 Prioritizace možných zlepšení IS 4.2

V analytické části bylo identifikováno velké množství možných zlepšení informačního 

systému. Není možné začít provádět všechna zlepšení najednou vzhledem k omezeným 

kapacitám a vzhledem k vysoké integritě informačního systému jako celku (zlepšení 

v některých oblastech mohou znamenat i změny stavu v oblastech ostatních), a proto je 

nutné stanovit metodu pro prioritizaci změn, které vychází z aktuální analýzy. Dle 

vedení společnosti je v první fázi nutné provést takové kroky, které povedou 

k výraznému zlepšení za co nejmenší možné náročnosti (časové a finanční). Pro 

takovouto prioritizaci si definujeme dvě základní dimenze – přínos a náročnost.  
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 Dimenze přínosu 4.2.1

V rámci přínosu nebudeme hodnotit pouze přínosy finanční, ale také například snížení 

rizik, zvýšení efektivity a ostatní zlepšení, kde není možné, nebo je velmi obtížné, 

finanční jednotky určit a definovat. Proto budou přínosy stanoveny především 

expertním a subjektivním odhadem vedení společnosti.  

 

Přínosy jednotlivých zlepšení budou hodnoceny 0-10 body, kde 0 je nejnižší přínos a 10 

nejvyšší. Hodnocení bude prováděno manažerem jakosti a oběma jednateli. Výsledná 

hodnota přínosu je pak aritmetickým průměrem všech tří hodnot a pro zjednodušení je 

zaokrouhlena na jedno desetinné místo. Bodové hodnocení přínosů můžeme vidět 

v tabulce níže. Tabulka je již seřazená podle výsledné hodnoty. 

 

Tabulka 10: Prioritizace možných zlepšení - dimenze přínosu 

Zdroj: Vlastní analýza 

Navržené kroky ke zlepšení IS 
Jednatel 

1 
Jednatel 

2 
Manažer 
jakosti 

Výsledná 
hodnota 

Přesun plánování dopravy do aplikace 
EDISON 

8 9 10 9 

Nahrazení aplikace MRP 9 8 10 9 

Definice IS/ICT pozic a organizační 
struktury 

9 7 10 8,7 

Přesun plánování a zpracování servisních 
operací do EDISONu 

9 7 9 8,3 

Definice pracovních postupů v aplikaci 
EDISON 

7 9 8 8 

Definice postupů pro zlepšování 
funkcionality IS 

7 8 6 7 

Nahrazení nepodporovaného operačního 
systému 

6 7 8 7 

Výběr a implementace DMS systému 6 7 8 7 

Stanovení zálohovacích činností a plánů 4 4 6 4,7 

Koupě nových elektronických pokladen 4 3 7 4,7 

Definice postupů pro havarijní stav IS 3 4 6 4,3 

Výběr a implementace CRM systému 4 3 3 3,3 

Zvýšení ochrany klíčových technických 
prvků 

3 2 3 2,7 

Nahrazení zbývajících mechanických 
tachografů digitálními 

2 1 5 2,7 

Obnova starého HW 2 1 4 2,3 
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Definice pracovních postupů v aplikacích 
MRP a MC-EKON 

2 1 1 1,3 

 

Podle výše uvedené tabulky vedení společnosti určilo za nejvíce přínosné činnosti 

„Přesun plánování dopravy do aplikace EDISON“ a „Nahrazení aplikace MRP“.  

 

Kromě prvních dvou příček je důležité zmínit i třetí možnost a tou je „Definice IS/ICT 

pozic a organizační struktury“, pro dohled a řízení IS a jeho změn. Ve své podstatě se 

dá říci, že i přes výsledek hodnocení přínosů je tento krok nejdůležitější, protože v pro 

tyto pozice by měla být definována zodpovědnost za kontrolu, řízení a dodržování 

integrity systému při provádění a případném navrhování dalších kroků ke zlepšení. 

Můžeme tento krok považovat za prerekvizitu pro možnost zpracování dalších kroků. 

 Dimenze náročnosti 4.2.2

V rámci stanovení hodnoty dimenze náročnosti je nutné uvažovat dvě pod-dimenze a 

jejich hodnoty, které jsou stanoveny expertním odhadem analytika. Jedná se o pod-

dimenze „Časová náročnost“ a „Finanční náročnost“. Co se týká časové náročnosti, 

ta značí interní náročnost, externí zdroje jsou převáděny na finanční náročnost. 

  

Zvolíme opět o škálu mezi hodnotami 0 a 10, a abychom byli schopni odhadovat 

správné hodnoty, je nejprve nutné stanovit časovou a finanční jednotku pro obě pod-

dimenze. Toho docílíme tak, že nalezneme činnost s předpokládanou nejvyšší možnou 

časovou a činnost s přepokládanou nejvyšší možnou finanční náročností. Pro tyto 

činnosti provedeme reálný odhad náročností a vydělíme ho nejvyšším číslem zvolené 

škály, v našem případě číslem 10.  

 

Časová náročnost 

 

Pokud se podíváme na jednotlivé činnosti, můžeme označit jako časově nenáročnější 

„Výběr a implementaci CRM systému“. Pro ni stanovíme časovou náročnost 15 

člověkodní na interní zdroje. Jednotka škály a minimální hodnota tedy bude 1,5 

člověkodne a hodnota časové náročnosti pro výběr a implementaci CRM je tedy 10. 
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Finanční náročnost 

 

Co se týká finanční náročnosti, zde vždy záleží na konkrétním případě. Z našeho 

pohledu bychom mohli jako finančně nejnáročnější činnost zvolit „Nahrazení aplikace 

MRP“. Pokud provedeme krátkou analýzu produktů o velikosti a funkcionalitě podobné 

účetnímu programu MRP, můžeme odhadnout finanční náročnost přibližně na 35 000 

Kč. Samozřejmě se jedná o velmi hrubý odhad, který pouze slouží pro určení priorit. 

V případě, že se činnost bude zpracovávat, je potřebné udělat detailnější analýzu a 

stanovit přesnější náklady u zvolených variant. Při nejvyšší finanční náročnosti 35 000 

Kč stanovíme jednu jednotku škály finanční náročnosti jako 3 500 Kč. 

 

Celková hodnota dimenze náročnosti 

 

Výslednou hodnotu stanovíme z pod-dimenzí a to jako aritmetický průměr jejich 

hodnot. Hodnocení jednotlivých činností a i celkovou hodnotu dimenze můžeme vidět 

v tabulce níže. 

 

Tabulka 11: Prioritizace možných zlepšení - dimenze náročnosti 

Zdroj: Vlastní analýza 

 

Navržené kroky ke zlepšení IS 
Časová 

náročnost 
Finanční 

náročnost 
Výsledná 
hodnota 

Přesun plánování dopravy do aplikace 
EDISON 

4 1 2,5 

Nahrazení aplikace MRP 7 10 8,5 

Definice IS/ICT pozic a organizační struktury 2 0 1 

Přesun plánování a zpracování servisních 
operací do EDISONu 

4 1 2,5 

Definice pracovních postupů v aplikaci 
EDISON 

5 0 2 

Definice postupů pro zlepšování 
funkcionality IS 

3 0 1,5 

Nahrazení nepodporovaného operačního 
systému 

2 2 2 

Výběr a implementace DMS systému 7 5 6 

Stanovení zálohovacích činností a plánů 2 0 1 
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Koupě a výměna nových elektronických 
pokladen 

4 4 4 

Definice postupů pro havarijní stav IS 2 0 1 

Výběr a implementace CRM systému 10 10 10 

Zvýšení ochrany klíčových technických prvků 6 5 5,5 

Nahrazení zbývajících mechanických 
tachografů digitálními 

6 6 6 

Obnova starého HW 4 9 6,5 

Definice pracovních postupů v aplikacích 
MRP a MC-EKON 

5 0 2,5 

 

Na výslednou hodnotu u dimenze náročnosti je potřeba nahlížet z opačného pohledu než 

na oblast přínosů. Funguje zde nepřímá úměrnost a znamená to tedy, že čím nižší 

výsledná hodnota náročnosti, tím lépe. Nejlépe tedy z analýzy vycházejí jednoduché 

finančně nenáročné interní činnosti jako definice nových pozic pro IT a stanovení 

zálohovacích plánů jednotlivých aplikací. Na opačné straně se pak objevují náročné 

činnosti, které zahrnují především složitější implementace (Nahrazení starých verzí 

MRP a MC EKON jinou aplikací, výběr a implementace CRM systému, výběr a 

implementace DMS systému). 

 Vyhodnocení priorit 4.2.3

Pokud již máme hodnocení obou dimenzí, můžeme přejít k celkovému vyhodnocení 

priorit jednotlivých činností. Vyhodnocení proběhne pomocí čtyř kvadrantů, kde pro 

kvadranty platí: 

 

DP ............................... Dimenze přínosu 

DN ............................... Dimenze náročnosti 

 

Kvadrant A - DP > 5 ^ DN < 5 

Kvadrant B – DP > 5 ^ DN ≥ 5 

Kvadrant C – DP ≤ 5 ^ DN < 5 

Kvadrant D – DP ≤ 5 ^ DN < 5 
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Nejdůležitější je pro společnost tedy kvadrant A, jelikož značí vysoký přínos za 

nízkou náročnost. Tento kvadrant je preferován pro počáteční změny. 

 

Důležitý je však i kvadrant B, kam spadají pro společnost vysoce přínosné činnosti, 

které jsou však časově a finančně náročné. Tyto činnosti mají ve většině případů 

důležitý dlouhodobý efekt a je určitě nutné se jimi zabývat. Případně můžeme velké 

činnosti dekomponovat na menší a ty pak v rámci prioritizace znovu vyhodnotit. 

Například máme-li výběr a implementaci nového účetního systému jako jednu 

z činností, můžeme ji rozdělit na výběr systému a implementaci systému. 

 

Kvadranty C a D obsahují pro společnost nízko přínosné činnosti, které jsou rozdílně 

náročné. Není potřeba jim v téhle chvíli věnovat pozornost. Jsou to ale činnosti, na které 

je potřeba dále nahlížet v rámci rekurentního vyhodnocování. Může se totiž stát, že 

činnost, která není v dané chvíli přínosem, může být přínosem později vzhledem 

k tomu, že se situace ve společnosti a v okolním prostředí neustále mění. 

 

Níže je možné vidět souhrnnou tabulku s hodnotami obou dimenzí a výsledným 

přiřazeným kvadrantem. 

 

Tabulka 12: Prioritizace možných zlepšení – souhrnná tabulka 

Zdroj: Vlastní analýza 

 

Navržené kroky ke zlepšení 
Dimenze 
přínosu 

Dimenze 
náročnosti 

Výsledný 
kvadrant 

Přesun plánování dopravy do aplikace 
EDISON 

9 2,5 A 

Definice IS/ICT pozic a organizační struktury 8,7 1 A 

Přesun plánování a zpracování servisních 
operací do EDISONu 

8,3 2,5 A 

Definice pracovních postupů v aplikaci 
EDISON 

8 2 A 

Definice postupů pro zlepšování funkcionality 
IS 

7 1,5 A 

Nahrazení nepodporovaného operačního 
systému 

7 2 A 

Nahrazení aplikace MRP 9 8,5 B 

Výběr a implementace DMS systému 7 6 B 
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Stanovení zálohovacích činností a plánů 4,7 1 C 

Koupě a výměna nových elektronických 
pokladen 

4,7 4 C 

Definice postupů pro havarijní stav IS 4,3 1 C 

Definice pracovních postupů v aplikacích 
MRP a MC-EKON 

1,3 2,5 C 

Výběr a implementace CRM systému 3,3 10 D 

Zvýšení ochrany klíčových technických prvků 2,7 5,5 D 

Nahrazení zbývajících mechanických 
tachografů digitálními 

2,7 6 D 

Obnova starého HW 2,3 6,5 D 

 

Pokud bychom chtěli situaci vyjádřit graficky, použijeme souřadnicový graf, kde se 

činnost nachází na souřadnici [DN; DP]. Dimenze náročnosti je tedy na ose x, dimenze 

přínosu pak na ose y. 

 

 
 

Graf 5: Grafické znázornění vyhodnocení priorit 

Zdroj: Vlastní analýza 
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 Definice IS/ICT pozic a organizační struktury 4.3

Definice nových pozic a organizační struktury spojené s informačním systémem je 

jedním z předpokladů pro provádění dalších zlepšujících kroků, takže má pro společnost 

strategický význam. Pro vedení společnosti je tato činnost vnímána jako vysoce 

přínosná a v rámci hodnocení priorit pak spadá do kvadrantu A díky nízké časové a 

finanční náročnosti. Tyto pozice je nutné mít nadefinované před prováděním následující 

činnosti (definice postupů pro zlepšování IS v kapitole 4.4), kde se s novými pozicemi a 

jejich definovanými zodpovědnostmi počítá. 

 Obsazení a zodpovědnosti 4.3.1

V rámci nové struktury pro IS/ICT bychom definovali tyto pozice: 

 IS/ICT management 

 Systémový správce 

 Klíčový uživatel dopravní úsek 

 Klíčový uživatel ekonomický úsek 

 Klíčový uživatel servisní úsek 

 Klíčový uživatel úsek autobusy 

 Koncoví uživatelé 

 

Pro jednotlivé pozice je nutné definovat jejich obsazení. Vzhledem k tomu, že 

společnost v současné době nechce nabírat nové zaměstnance je nutné pozice obsadit 

z interních zdrojů. Pro pozice je také nutné zmínit jejich zodpovědnosti.  

 

IS/ICT management 

 

Jedná se o nejvyšší úroveň řízení IS/ICT s nejvyššími pravomocemi a vzhledem k tomu, 

že firma je relativně malá, co se týče počtu uživatelů a rozsahu IS, bude tato pozice 

v současné chvíli zastávána jednateli společnosti. 
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V rámci pozice definujeme tyto zodpovědnosti: 

 

 Definování informační strategie 

 Sdílení strategických cílů s dalšími pracovníky 

 Stanovování přínosů v rámci hodnocení priorit 

 Rozhodování v oblasti priorit zlepšujících kroků IS 

 Zajištění financování změn IS a dlouhodobějších IS projektů 

 Kontrola rozpočtů IS/ICT a schvalování nacenění 

 Zajišťování interních kapacit pro změny a dlouhodobější IS projekty 

 Zajištění prohlubování know-how uživatelů aplikací 

 Stanovení a vyplácení benefitů (pro motivaci činností v rámci IS) 

 Komunikace s novými dodavateli IS a vyjednávání podmínek 

 Komunikace s dodavateli v případě změn smluvních podmínek 

 

Systémový správce 

 

Systémový správce by měl mít přehled o celém informačním prostředí ve společnosti, 

aby byl schopen správně identifikovat požadavky a odhadnout dopady požadovaných 

změn do dalších částí systému. Dále by měl znát návaznost procesů při přesunech mezi 

jednotlivými funkčními oblastmi. Pozice systémového správce bude v současné době 

zastávána manažerem jakosti, vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou osobu ve 

společnosti, která v současné chvíli zná všechny používané aplikace a místa prolínání 

business procesů a firemních aplikací.  

 

Mezi hlavní zodpovědnosti systémového správce zařadíme: 

 

 Monitoring klíčových částí IS 

 Sběr požadavků od klíčových uživatelů 

 Komunikace s klíčovými uživateli v případě problémů 

 Posouzení požadavků z hlediska IS jako celku 

 Posouzení dopadů změn 

 Definování rizik a hodnocení rizik změn 
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 Komunikace s dodavatelem v případě chybovým stavů či výpadku 

 

Klíčoví uživatelé 

 

Jedné se o uživatele firemních aplikací, od kterých se očekává maximální znalost 

používané aplikace či její oblasti, ale také konkrétní části procesu, která zasahuje do 

jejich úseku. Do pozic klíčových uživatelů nominujeme především vedoucí daných 

oblastí, kteří jsou zaměstnáni ve společnosti již delší dobu. Další důležitou rolí 

klíčového uživatele je i mentoring koncových uživatelů. 

 

Výsledná nominace pozic: 

 Klíčový uživatel dopravní úsek – dispečer 

 Klíčový uživatel ekonomický úsek – hlavní účetní 

 Klíčový uživatel servisní úsek – vedoucí servisu 

 Klíčový uživatel úsek autobusy – některý z řidičů 

 

Zodpovědnosti klíčových uživatelů: 

 Rutinní práce v aplikacích daného úseku 

 Zpracování pracovních postupů svého úseku 

 Zaučování nově příchozích koncových uživatelů 

 Eskalace nových požadavků na systémového správce 

 Upozornění systémového správce v případě chybových stavů systému 

 Snaha zlepšování a zjednodušování práce se systémem ve svém úseku 

 

Koncoví uživatelé 

 

Koncoví uživatelé jsou řadoví pracovníci, kteří vykonávají činnosti podle definovaných 

postupů v jednotlivých aplikacích. V případě problémů by měli kontaktovat klíčového 

uživatele daní oblasti a vyřešit s ním možnost řešení. V případě identifikace možných 

zlepšení je nutné tyto zlepšení delegovat na klíčového uživatele. 
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Zodpovědnosti koncových uživatelů: 

 Práce podle stanovených postupů 

 Informování klíčových uživatelů v případě možných změn  

 Informování klíčových uživatelů v případě chybových stavů 

 Nová organizační struktura pro IS/ICT 4.3.2

Nové pozice je nutné zařadit do organizační struktury. Pro lepší orientaci bude 

vytvořena speciální organizační struktura pro IS/ICT.  

 

 
 

Obrázek 12: Organizační struktura pro IS/ICT 

Zdroj: Vlastní analýza 

 

V nově definované organizační struktuře je jednoznačně vidět liniová hierarchie 

s rozdělením na funkční oddělení podle aplikací (uvedeny šedě v závorce). Na základě 

této hierarchie je pak možné definovat další postupy např. vznik nového požadavku, 

eskalace požadavku v případě chybových stavů atp. Každý uživatel by také měl jasně 

vědět na koho se při vzniklých situacích obrátit. 
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 Definice postupu pro zlepšování IS 4.4

Abychom dosáhli co největší efektivity při zlepšování IS je potřeba nastavit rekurentní 

vyhodnocování jednotlivých zlepšujících kroků, protože jak již bylo zmíněno výše, 

některé, v současné době nepřínosné, činnosti mohou nabývat přínosu v čase s měnícím 

se interním i externím prostředím společnosti. Například implementace CRM systému 

je v současné době podle managementu nepřínosná, vzhledem k velkému množství 

jiných možných zlepšení i současné práci se zákazníky. V budoucnu se však může stát, 

že tato činnost bude pro chod společnosti mnohem přínosnější. 

 Cyklus pro zlepšování IS 4.4.1

Abychom mohli vyhodnocovat priority opakovaně, je nutné definovat celý cyklus, který 

by měl vést ke zlepšování stavu informačního systému společnosti. Tento cyklus bude o 

4 krocích a bude vycházet ze dvou obdobných cyklů. Prvním z nich je Demingův 

PDCA (Plan – Do – Check - Act) cyklus, který je metodou sloužící k postupnému 

zlepšování například procesů, služeb, aplikací atp. 
71

 Druhou je pak framework COBIT, 

kdy cyklus z části odpovídá jeho čtyřem doménám.  

 

Jednotlivé kroky cyklu: 

 Analýza a prioritizace 

 Provádění změn 

 Revize prováděných změn 

 Korekce nedostatků  
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 Demingův cyklus (PDCA cyklus). MANAGEMENT MANIA [online]. 2013 
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Obrázek 13: Schéma cyklu pro zlepšování IS 

Zdroj: Vlastní analýza 

 

 Kroky cyklu v detailu 4.4.2

Analýza a prioritizace 

 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších kroků, protože zde dochází k identifikaci a 

prioritizaci změnových požadavků. Proto se zde zaměříme především na analýzu 

stávajícího stavu, abychom byli schopni identifikovat zlepšující požadavky. K tomu 

nám mohou posloužit, z pohledu strategického, například analýzy dostupné na portálu 

Zefis.cz, tedy analýza HOS 8 a analýza efektivnosti IS, SWOT analýza systému, 

případně další analýzy. Také se zde očekávají hromadné meetingy klíčových uživatelů a 

vedení pro komunikaci očekávaných změn a jejích dopadů a znovu ověření bodů, které 

nebyly prioritní při minulém cyklu. 

 

Všechny vstupy budou vyhodnoceny pomocí prioritizační metody definované v rámci 

této práce, tedy podle očekávaných přínosů pro management a jejich náročnosti.  
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Provádění změn 

 

Tento krok slouží k provádění změn, které vyšly nejlépe v rámci vyhodnocování priorit, 

především tedy kvadrant A, případně některé menší části změn z kvadrantu B. Měl by 

zde být stanoven také časový plán pro jednotlivé změny.  

 

Revize prováděných změn 

 

Tento krok může být spuštěn zároveň se započetím provádění jednotlivých změn a 

slouží k revizi prováděných požadavků. Pokud se zjistí nějaké nedostatky, jsou 

vyřešeny v rámci následujícího kroku.  

 

Korekce nedostatků 

 

Tento krok slouží k nápravě nedostatků zjištěných v rámci revizní fáze. Na základě 

zjištěných výsledků může dojít ke změně cíle v krajním případě i ke zrušení požadavku, 

pokud již neplatí okolnosti, které vyvolaly jeho vznik. V rámci tohoto kroku může dojít 

také k identifikaci nových požadavků, které budou řešeny v příštím cyklu v rámci 

analýz a prioritizace. 

 Nahrazení současného účetního systému 4.5

V rámci analýz bylo zjištěno, že současná aplikace MRP sloužící k účetnictví je 

zastaralá a pracuje stále pod operačním systémem MS-DOS. To může způsobovat určitá 

bezpečnostní rizika, kvůli nutnosti mít instalován nepodporovaný Windows XP a také 

může docházet ke snižování efektivitu z důvodu rychlosti a obratnosti aplikace. 

Důležité také je, že v rámci aplikace pod MS-DOS není možné provádět exporty do 

tabulkového procesoru MS Excel a dělat následně detailnější analýzy. Všechny exporty 

jsou nyní prováděny pouze tiskově, což je značně nepraktické. 
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Aby byla plně nahrazena aplikace MRP, očekává se, že nová aplikace pokryje všechny 

agendy provozované v MRP především tedy daňovou evidenci, účetnictví, sklady, mzdy 

a personalistiku a evidence majetku společnosti. 

 

Z tohoto pohledu máme 2 možné varianty. První z nich je využití ekonomických 

modulů aplikace EDISON, druhou pak dokoupení nového účetního systému. 

 Aktivace ekonomických modulů v ERP EDISON 4.5.1

Jednou z variant nahrazení starého účetního systému je aktivace ekonomických modulů 

v rámci používaného ERP EDISON. Bylo by nutné aktivovat následující moduly: 

 Účetnictví 

 Mzdy a personalistika 

 Pokladna 

 

Oblasti Daňová evidence a evidence majetku, jsou pokryty v rámci modulu účetnictví. 

Co se týká modulu fakturace, ten je již v téhle chvíli zapnutý a využívaný pro 

zpracování podkladů pro účtování v MRP. Bohužel aplikace nemá žádnou skladovou 

evidenci, což je jejím hlavním nedostatkem. Co se týká nákladové části, zde by došlo 

k výraznému navýšení měsíčních poplatků za aplikaci. Celkový očekávaný nárůst 

měsíčních paušálů je o 3 500Kč. Což znamená roční výdaje ve výši 42 000 Kč. 

 

Hlavní výhody: 

 Plná integrace s EDISON aplikací 

 Rychlá implementace 

 Data na jednom místě 

 Vyšší bezpečnost dat 

 Možnost využití dalších služeb společnosti M-Line a.s. 

 Optimalizace některých procesů 

 Snížení počtu poskytovatelů 
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Hlavní nevýhody: 

 Absence modulu sklad 

 Vysoká cena 

 Neznámý účetní systém 

 Nutné školení účetního oddělení 

 Zakoupení nové aplikace 4.5.2

V dnešní obrovské nabídce účetních programů je velmi těžké efektivně posoudit 

všechny možné alternativy a vybrat tu správnou pro daný podnik. Existuje velké 

množství stálých hráčů, ale i nových moderních aplikací s možností připojení například 

přes tablet, či chytrý telefon. Po průzkumu různých webů jsem zúžil výběr na 2 možné 

varianty. 

 

MRP K/S 

 

Jedná se o novou verzi aplikace, kterou v současné chvíli společnost používá a také 

vlajkovou loď účetních programů MRP. Tato novější verze již samozřejmě nepracuje 

pod operačním systémem MS-DOS, ale podporuje operační systémy Windows, od 

verze 2000 po verzi Windows 10, případně pak bezplatné linuxové operační systémy 

(např. Fedora Core 6, Debian 4.0 a.j.). 

 

Aplikace funguje na principu klient/server, jak již napovídá zkratka K/S v názvu. Díky 

této technologii je aplikace na jedné straně spolehlivá a na druhé si udržuje 

jednoduchost ovládání, flexibilitu v rámci měnící se legislativy a intuici k rostoucím 

potřebám uživatelů. Díky použité vysoce produktivní technologii DMAL® se MRP 

podařilo dosáhnout i bezkonkurenční ceny a je určen především firmám a 

podnikatelům, požadujícím na prvním místě spolehlivost a bezpečnost firemních dat.  

 

Technologie DMAL® neboli decentralizovaná multiplexovaná aplikační logika, je 

jakýmsi porušením standardu přístupu klient/server, kdy se očekává, že je veškerá 

aplikační logika soustředěna centralizovaně na serverovou část. Aplikační logika, 

vyznačující se vyšší inteligencí, je totiž decentralizována na jednotlivé pracovní stanice. 



 

78 

 

Přičemž část aplikační logiky vyžadující především velké toky dat zůstala na serverové 

části. Tato technologie tak přináší následující výhody: 
72

 

 Radikální zrychlení vývojových prací 

 Rovnoměrnější využití výpočetních výkonů jednotlivých počítačů v sítích LAN. 

 Subjektivní rychlost aplikace je porovnatelná s rychlostí nesíťové aplikace. 

 Vlídné uživatelské rozhraní 

 Snížení ceny pro koncové uživatele 

 

 

Obrázek 14: Architektura Klient/Server s technologii DMAL® 

Zdroj: 
73

 

 

Z pohledu nákladů se dá očekávat nákup základní licence pro server a jednoho 

klienta za 12 498 Kč a k tomu jedné další klientské licence za 3 500 Kč. 
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 Technologie DMAL® a její využití v účetním systému MRP K/S. Technologie DMAL® [online]. 2011 
73

 Tamtéž. 
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Hlavní výhody: 

 Pokrytí všech modulů 

 Silná podpora legislativy 

 Jednoduchost ovládání a instalace 

 Nízká cena 

 Vysoká rychlost v síti LAN 

 Bezpečnost dat 

 Nízké nároky na HW 

 Zaběhlý účetní systém 

 

Hlavní nevýhody: 

 Integrace na EDISON 

 

Software Pohoda 

 

Jedná se o účetní software od společnosti STORMWARE s.r.o., který je velmi rozšířený 

především v rámci malých a středních firem, co se týče České republiky a Slovenska. 

Díky verzím SQL a E1 však najde uplatnění i u firem větších. Tato skutečnost značí 

velmi silné zázemí společnosti.  

 

Aplikace je dostupná v mnoha variantách, kde jednotlivé varianty obsahují různý rozsah 

a kombinaci funkcí, kdy základem systému je propracovaný adresář a řada agent pro 

komplexní řízení firmy, např. banka, majetek, sklady, účetnictví, sklady, mzdy pro 

neomezený počet zaměstnanců atp. Důležitá je i podpora cizích měn s automatickým 

načítáním kurzového lístku.  

 

Vzhledem zmíněné variabilitě produktů je nejprve nutné vybrat si správný produkt, 

který vyhovuje našim podmínkám a který bude možné následně srovnat s dalšími 

variantami.  

 

Nejdříve je nutné vybrat s řady produktů, ty jsou nabízené v současné době tři: 

 Účetní program POHODA 
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 Ekonomický systém POHODA SQL 

 Informační systém POHODA E1 

 

Varianty SQL a E1 jsou složitější systémy s vyššími nároky na infrastrukturu a 

vyžadující konzultace, proto je nejvhodnější produktová řada „Účetní program 

POHODA“. Následně je nutné vybrat si z nabízených variant a vzhledem 

k předpokládaným modulům a předpokladu síťového použití se nabízí jediná možná 

varianta a to POHODA Komplet, která nabízí možnost síťové verze, ale i hostingu, 

kdy není nutné budovat vlastní infrastrukturu a kdy se o výkonný a spolehlivý server, 

aktualizaci licencí, zálohu dat a další služby stará poskytovatel hostitelských služeb. 

Tato varianta se však v dané chvíli neuvažuje. 

 

Z pohledu nákladů se dá očekávat nákup síťové licence pro 2 až 3 počítače za 

20 970 Kč. 

 

Hlavní výhody: 

 Pokrytí všech modulů 

 Podpora legislativy 

 Propracovaný systém zákaznické podpory 

 Přístupová práva 

 Jednoduché ovládání 

 Rozsáhlý systém kontextové nápovědy 

 Nabízený hosting 

 Zaběhlý systém 

 

Hlavní nevýhody: 

 Vyšší cena licencí 

 Integrace na EDISON 
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 Výběr vhodné aplikace 4.5.3

Při tak velké nabídce účetních systému na současném trhu je velmi složité vybrat 

správně řešení splňující všechny kladené požadavky. Pro výběr vhodné náhrady 

současného účetního systému byly vybrány 3 možné systémy. Po konzultaci 

s managementem a s klíčovým uživatelem za ekonomickou oblast byly stanovené 

požadavky na účetní systém, kdy ke každému požadavku stanovíme váhy důležitosti. 

 

Tabulka 13: Přiřazení vah důležitosti k požadavkům na účetní systém 

Zdroj: Vlastní analýza 

Požadavek 
Váha důležitosti při odpovědích 

Nízká Střední Vysoká 

Podpora potřebných agend 0 2,5 5 

Podpora legislativy 0 2,5 5 

Integrace s ERP EDISON 0 1,5 3 

Cena 5 2,5 0 

Rychlost odezvy aplikace 0 1,5 3 

Rychlost implementace 0 1 2 

Jednoduchost instalace 0 2 4 

Jednoduchost ovládání 0 2 4 

Možnost dalších rozšíření 0 1,5 3 

Spolehlivost 0 2 4 

Možnost síťového propojení 0 - 3 

 

Po stanovení požadavků na účetní systém a přiřazení vah jednotlivým odpovědím je 

nutné provést vyhodnocení zpracovávaných variant. V následující tabulce budou 

porovnány jednotlivé systémy na základě bodového hodnocení odpovědí a systém 

s nejvyšším součtem bodů, je pak předpokládaný jako nejvhodnější varianta pro 

společnost. 

 

Tabulka 14: Vyhodnocení požadavků na účetní systém 

Zdroj: Vlastní analýza 

Požadavek EDISON MRP/KS POHODA 

Podpora potřebných agend 0 5 5 

Podpora legislativy 5 5 5 
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Integrace s ERP EDISON 3 0 0 

Cena 0 5 2,5 

Rychlost odezvy aplikace 3 3 3 

Rychlost implementace 2 2 1 

Jednoduchost instalace 4 4 2 

Jednoduchost ovládání 2 4 4 

Možnost dalších rozšíření 0 3 3 

Spolehlivost 4 4 4 

Možnost síťového propojení 3 3 3 

Celkem 28 40 34,5 

 

Z tabulky výše vyplývá, že nejvhodnější novou účetní aplikací je MRP ve verzi 

klient/server. Prvním dvěma požadavkům a ceně jsou přiřazeny nejvyšší váhy.  

 

Bohužel systém EDISON nesplňuje jeden z hlavních požadavků a to podporu všech 

potřebných agend a také má z navrhovaných řešení nejvyšší náklady. I vzhledem 

k vysokým nákladům by bylo nutné implementovat další systém na podporu skladové 

evidence a provést integraci na účetnictví. Dalšími nevýhodami jsou i omezená možnost 

dalších rozšíření a nízká znalost systému podnikovými účetními, které by musely projít 

komplexnějším školení. Hlavní výhodou tohoto řešení je přímá integrace s ERP 

EDISON a jeho ostatními agendami pro autobusovou dopravu, vzhledem k tomu, že je 

jeho přímou součástí a s tím i spojená jednoduchost instalace a implementace, protože 

ekonomická část je již instalovaná, jen není dostupná pro uživatele, došlo by tedy pouze 

k vzdálené aktivaci modulů. Další výhodou je spolehlivost, to je pouze předpoklad 

vzhledem k tomu, že se v současném systému EDISON v minulém roce neobjevila ani 

jedna kritická chyba.  

 

Aplikace POHODA splňuje základní požadavky, tedy podporu potřebných agend a 

legislativy a je cenově příznivější než aktivace modulů v ERP EDISON, avšak 

nákladnější než varianta MRP. Oproti MRP je taky složitější a delší implementace. 

V ostatních aspektech, především v jednoduchosti ovládání, možnosti dalších rozšíření 

a spolehlivosti je s aplikací MRP ve verzi K/S srovnatelná. 
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Aplikace MRP ve verzi klient server byla suverénní téměř ve všech aspektech, kromě 

automatické integrace s EDISON. Ze všech variant nabízí při požadované konfiguraci 

nejlepší cenu, silnou legislativní podporu i velmi dobrou rychlost aplikace, jednoduché 

ovládání i instalaci. Aplikace je také spolehlivá a nabízí velké množství rozšíření 

v případě potřeby. Jedinou nevýhodou může být využití technologie DMAL®, která 

umožňuje rychlejší práci s aplikací, snadnější vývoj, na druhou stranu přenos části 

aplikační logiky na klientské stanice znamená nutnost řešit aktualizace logiky na každé 

stanici zvlášť. Problém se zvětšuje s velkým počtem aktivních uživatelů, v nejbližší 

době se však očekávají pouze dvě klientské stanice, takže údržba a aktualizace aplikace 

nebude náročná.  

 Nároky na HW 4.5.4

V rámci nasazení nové aplikace MRP K/S jsou uvažovány následující možnosti pro HW 

použitý pro implementaci: 

 Využití stávajícího PC serveru, který je používaný pro ERP EDISON 

 Koupě nového PC, na který bude instalována nová aplikace 

 

Vzhledem k tomu, že PC server, kde běží ERP aplikace EDISON, je už zastaralý a 

využívá nepodporovaný operační systém, by nebylo vhodné jej dále zatěžovat. Při 

instalaci na současný PC server může dojít ke zpomalení stávající aplikace a horší 

odezvy u nového účetního systému. Proto se očekává využití varianty s nákupem 

nového PC. Nový PC server by měl být dimenzován i na případnou možnost přesunu 

aplikace EDISON, se kterou se však v nejbližší době nepočítá. 

 

Tabulka 15: Minimální požadavky na komponenty nového PC 

Zdroj: Vlastní analýza 

Komponenta Minimální hodnota 

CPU 2 jádra s rychlostí 3,5MHZ 

RAM 4 GB 

HDD 500 GB 

Operační systém Windows 7 
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V rámci implementace se počítá i se zálohováním dat aplikace MRP K/S a to na externí 

harddisk o velikosti minimálně 500GB s možností USB 3 rozhraní a rychlostí 7200 

otáček za minutu. Tento HDD může být později použit i pro zálohování dat z ostatních 

aplikací společnosti. 

 Nákladová část řešení 4.6

V téhle kapitole se zaměříme náklady navrhovaných řešení. Především pak postupů na 

zlepšování IS a nahrazení současné účetní aplikace. U návrhu nových pozic a 

organizační struktury pro IS/ICT nákladová stránka není. 

 Cyklus zlepšování IS: 4.6.1

U cyklu pro zlepšování IS se předpokládá spotřeba času některých pracovníků 

společnosti, kteří se budou věnovat novým postupům. Především pak analýzám a 

provádění prioritizovaných IS úkolů a nebudou tak mít prostor věnovat se v té chvíli 

standardním činnostem. Nákladové vyjádření bude procentuální a znamená to tedy 

poměrnou část strávenou v nově zaváděném postupu z celkového dostupného 

hodinového, případně i finančního fondu daného zaměstnance či skupiny. 

 

 Management IS/ICT: 25% 

 Systémový správce: 20% 

 Klíčový uživatelé: 5-15% podle aktuálně prováděných činností 

 Nahrazení současného účetního systému 4.6.2

Nákladové údaje pro nahrazení současného účetního systému jsou uvedeny v tabulce 

níže. Náklady jsou rozloženy do 3 oblastí a to HW, SW a služby. 
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Tabulka 16: Plánované náklady nahrazení současného účetního systému 

Zdroj: Vlastní analýza 

Položka Bližší specifikace Počet Celková cena 

Hadrware 

PC Server 

CPU: i3-4170 dual core 3.7GHz, RAM: 4GB 
DDR3 1600MHz, HDD: 500GB, DVDRW, 4x 

USB 2.0, 2x USB 3.0, předinstalovaný 
Windows 7 PRO + licence Windows 10 

PRO. 

1 ks 11 500 Kč 

Externí pevný 
disk 

WD My Book -  externí 3.5" disk pro USB 
3.0 rozhraní s kapacitou 2TB a rychlostí 

otáček pevného disku 7200 RPM 
1 ks 2 850 Kč 

Monitor 

Monitor 24“ Philips - LED monitor černý, 
16:9, SmartImage, 250cd/m2, 5ms, 
1920x1080 W-LED, VGA,DVI, HDMI, 

vestavěné repro 2x2W. 

1 ks 3 000 Kč 

Software 

MRP balíček 
Kompletní software pro instalaci a práci na 

jednom počítači nebo instalaci v síti na 
stanici server a jedné klientské stanici. 

1 ks 12 498 Kč 

Doplňující 
licence 

Jedna licence pro další klientskou stanici 1 ks 3 500 Kč 

Služby 

Instalace PC 
Server 

Instalace a konfigurace počítače pro server 1 ks 1 500 Kč 

Konfigurace 
PC v interní 
síti 

Konfigurace PC Serveru v rámci interní sítě 2 hod 780 Kč 

Celkem 
  

35 628 Kč 

 Přínosy navrhovaných řešení 4.7

Tato kapitola se zabývá přínosy jednotlivých navrhovaných řešení, tedy vytvoření 

nových pozic a organizační struktury, zavedení postupu pro zlepšování IS a nahrazení 

současné zastaralé aplikace používané pro účetnictví. 

 Definice nových pozic a produktové hierarchie pro IS/ICT 4.7.1

 Jasně definované zodpovědnosti v rámci IS/ICT činností 

 Jednoznačná hierarchie v rámci IS/ICT  

 Předpoklad pro řízení dalších IS/ICT činností 
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 Možnost definovat delegační procesy pro nové požadavky 

 Možnost definovat eskalační procesy pro havarijní stavy 

 Větší zodpovědnosti uživatelů za jejich oblasti – především pak klíčových 

uživatelů, kteří tím částečně přebírají i zodpovědnosti za koncové uživatele. 

 Předpoklad lepšího sdílení know-how od klíčových uživatelů na koncové 

uživatele v rámci mentoringu 

 Zavedení cyklu zlepšování IS 4.7.2

 Větší přínos prováděných úkolů spojených s IS - díky použité prioritizační 

metodě 

 Identifikace a provádění pouze přínosných aktivit v daném čase 

 Zapojení klíčových zaměstnanců do zlepšování IS 

 Zlepšení komunikace mezi vedením a uživateli v oblasti IS  

 Zlepšení komunikace mezi jednotlivými funkčními celky – společné meetingy 

klíčových uživatelů s vedením 

 Zlepšení znalostí klíčových uživatelů o dalších částí IS (ostatní aplikace, 

procesy…) při komunikaci s klíčovými uživateli ostatních oblastí 

 Zvýšení znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií – při 

participaci na rozsáhlejších řešeních 

 Zlepšení vnímání procesního přístupu – sledování procesů procházejících přes 

několik funkčních jednotek 

 Transfer informační strategie a jejích cílů mezi ostatní zaměstnance 

 Nahrazení současného účetního systému 4.7.3

 Zefektivnění rutinní práce ekonomického úseku 

 Rychlejší export analytických dat – i s možností exportu do MS Excel a 

následné hlubší analýzy tam 

 Vyšší bezpečnost z důvodu nahrazení nepodporovaných Windows XP 

 Obnova HW do stavu, použitelného i pro možná budoucí řešení 

 Možná budoucí rozšiřitelnost v případě růstu společnosti 
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ZÁVĚR 

Hlavní cíl této diplomové práce se soustředil na posouzení informačního systému 

vybrané společnosti. K tomuto účelu byla zvolena společnost TREDOS spol. s r.o., 

která byla založena v roce 2001 a zabývá se především poskytováním služeb v rámci 

autobusové a osobní přepravy. Za dobu patnáctileté historie si společnost vybudovala 

pozici uznávaného dopravce převážně v Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji. 

 

Díky vstřícnému postoji managementu firmy, vzájemné komunikaci a poskytnutí všech 

potřebných podkladů, bylo možné provést analýzu současného stavu informačního 

systému. Pro analýzu se použila metoda posouzení vyváženosti - HOS a analýza 

vnitřního prostředí informačního systému z hlediska hardware, software, zálohování, 

archivace a interních procesů spojených s informačním systémem. Výstupem použitých 

metod je SWOT analýza IS, která na základě získaných poznatků definuje silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby pro podnik a jeho informační systém. 

 

Vzhledem k vysokému počtu možných příležitostí pro zlepšení bylo nejprve nutné 

definovat prioritizační metodu na základě dvou dimenzí – přínosu a náročnosti. Díky 

této metodě je možné identifikovat takové činnosti, které mají z hlediska managementu 

nejvyšší přínos pro společnost při relativně nízkých časových a finančních nárocích. 

 

V rámci navrhovaných změn byly definovány nové pozice a hierarchie pro IS/ICT a 

cyklus pro soustavné zlepšování IS obsahující výše zmíněnou prioritizační metodu. 

Díky nim dojde jak jasnému definování zodpovědností a povinností zaměstnanců, tak 

k vyššímu přínosu a efektivitě prováděných činností ve spojitosti s IS. 

 

Společnost v současné době používá zastaralý účetní systém, který snižuje efektivitu 

zaměstnanců a přináší jistá bezpečností rizika. Proto bylo společnosti navrženo jeho 

nahrazení aplikací MRP K/S, která díky novějším technologiím umožní efektivnější 

práci, síťové zapojení a snížení rizik možných kybernetických útoků z vnějšího 

prostředí. 
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