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Abstrakt 

Diplomová práce popisuje analýzu a návrh zmEn informačního systému obce 

Hrušovany u Brna. Analýza informačního systému byla provedena hlavnE pomocí metody 

HOS8. Na základE provedené analýzy byly navrţeny zmEny, a to zejména nová část 

informačního systému zabývající se sbErem dat o tUídEní odpadu v domácnostech. Zavedení 

tEchto zmEn pUinese nové informace vedení obce a pUispEje ke zlepšení nakládání s odpadem 

v obci.  

 

Abstract 

The master thesis describes the analysis and proposal of changes of information system for 

the village Hrušovany u Brna. The analysis of information system was done mainly using the 

method HOS8. Changes were made on the base of the analysis, mainly the new part of the 

information system, which collects data about waste sorting in families. Introduction of these 

changes bring new information to the management and contribute to better waste management 

in the village. 
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ÚVOD 

Vyuţití informačních technologií pUi kaţdodenních činností je stále bEţnEjší a jejich rozvoj 

jde stále dopUedu. Lidé je berou jako samozUejmost a ţivot bez nich si uţ neumí ani pUedstavit, 

stávají se nedílnou součástí našeho kaţdodenního ţivota. Tento trend m]ţeme vidEt 

i v podnicích. Spousta firem zavádí nové informační systémy nebo rozšiUují a inovují ty 

současné. Tyto kroky mohou však podnik i ohrozit. ŠpatnE zvolený informační systém m]ţe 

podniku zp]sobit velké potíţe, proto je zapotUebí se výbEru informačních systém] a jeho 

součástí podrobnE vEnovat. 

Tato diplomová práce se vEnuje informačnímu systému obce Hrušovany u Brna. Celá práce je 

rozdElena do tUí klíčových částí. V první části této práce jsou popsány teoretické východiska, 

která mají za úkol čtenáUe seznámit s problematikou informačních systém] a jejich analýzy.  

Druhá část diplomové práce se vEnuje popisu samotné obce Hrušovany u Brna a analýzy 

současnému stavu jejího informačního systému. Pro určení současného stavu informačního 

systému je vyuţita pUedevším metoda HOS Ř a vlastní pozorování.  

Poslední část práce vychází z analýzy současného stavu informačního systému a její hlavní 

náplní je návrh nové části informačního systému, která se vEnuje zaznamenávání 

a zobrazování informací o tUídEní odpadu v jednotlivých domácnostech. Součástí poslední 

části jsou také doporučení pro zlepšení informačního systému podniku. 
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CÍL PRÁCE A METODIKA 

Cílem mé diplomové práce je navrţení zmEn informačního systému obce Hrušovany u Brna 

tak, aby mEly pUínos pro celkové fungování obce. 

Pro dosaţení cíl] je kritická kvalitní analýza současného stavu. PUi této analýze vyuţiji 

pUedevším metodu HOS Ř k posouzení vyrovnanosti informačního systému a nalezení jeho 

slabých stránek. 

Systémové vymezení 

Na základE výsledk] analýzy budou podána doporučení pro zlepšení informačního 

systému a bude vypracován návrh nové části informačního systému, která se vEnuje 

zaznamenávání a zobrazování informací o tUídEní odpadu jednotlivých domácností. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části diplomové práce jsou uvedena teoretická východiska, z kterých se vycházelo pUi 

analýze současného stavu informačního sytému podniku a návrhu zmEn. 

1.1 Data 

Data jsou základním kamenem pro kaţdý informační systém.  

"Data jsou výrazem, který označuje jakékoliv údaje zpracované programem." [1, s. 21] 

1.2 Informace 

"Informace je článkem zpracovatelského UetEzce reálný svEt - data - informace - znalosti. 

V tomto kontextu se data označují jako surovina pro pUípravu informací. A informace 

společnE s uloženými pravidly se stávají znalostmi" [2, s. 22] 

Takhle definujeme pojem informace, tak jak ho budeme pouţívat v této práci. 

1.3 Znalost 

Znalost je schopnost Uešit daný problém na základE poskytnutých informací. [3] 

1.4 Informační systém 

V této práci se budeme zabývat pouze informačními systémy zaloţenými na počítačích. Prvky 

tEchto systému obecnE tvoUí lidé, vhodné nástroje Ěhardwareě a metody Ěsoftwareě. Navíc 

doplníme systém o získaná data a jiţ v minulosti zaznamenaná fakta.  

Informační systém je tvoUen tUemi základními komponentami: [2] 

 Vstup 

Vstup pUedstavují prvky, umoţOující zachytit informační a další vstupy, které mají být 

pUedmEtem dalšího zpracování nebo vstupy vzájemnE propojit. 
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 Zpracování 

Zpracování zahrnuje prvky, které zajiš[ují transformaci vstup] do poţadovaných 

výstup]. 

 Výstup 

Výstup zahrnuje prvky, které jsou schopny pUenést informační a další výstupy k jeho 

pUíjemci. 

1.5 RozdElení informačního systému  

V této části si blíţe popíšeme jednotlivé části informačního systému pUi holistické klasifikaci. 

 

Obrázek 1 - RozšíUený RP model podle Basla [Zdroj: 4, s. 8] 

 

1.5.1 ERP (Enterprise Resource Planning) 

ERP systémy jsou jádro podnikového informačního systému, které umoţOuje automatizovat 

a integrovat hlavní podnikové procesy, pracovat s aktuálními daty, uchovávat data historická 

a pracovat nad tEmito daty. 
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Tabulka 1 - Klasifikace ERP [Zdroj: 6, s. 55] 

 

ERP pokrývá zejména tUi hlavní funkční oblasti: finance, logistiku a personalistiku. 

Finance 

Jedná se o vedení všech finančních operací podniku, které zahrnují hlavní knihu, Uízení 

pohledávek, Uízení závazk], Uízení vztah] k bankám, správa dlouhodobého majetku 

a nákladové účetnictví. 

Logistika 

Cyklus logistiky obchodního UetEzce obvykle zahrnuje zpracování posloupnosti následujících 

úloh:  

 PUijetí obchodního pUípadu. 

 VytvoUení objednávky. 

 Plánování potUebných materiálových poţadavk] včetnE zpracování návrhu na nákup, 

výrobu a kooperaci. 

 Objednání a nákup zboţí a sluţeb od dodavatel]. 

 Tízení zásob. 

 Plánování výrobních kapacit. 

 Tízení výroby. 
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 Expedice hotových výrobk]. 

 Archivace zakázek a souvisejících dat. [6] 

 

 

Obrázek 2 – Zpracování obchodního pUípadu v ERP [Zdroj 6, s. 68] 
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Personalistika 

Jedná se o d]leţitou součást ERP systému poskytující personální evidenci, Uízení výkonosti 

a rozvoje pracovník], zprávu kvalifikace a náborové operace. [2]  

1.5.2 SCM (Supply Chain Management) 

SCM je soubor nástroj] pro Uízení a maximální optimalizaci všech částí dodavatelského 

UetEzce s ohledem na koncového zákazníka.  

Kvalitní Uízení dodavatelského UetEzce je jednou z konkurenčních výhod podniku. [6] 

 

Obrázek 3 - Schéma dodavatelského UetEzce [Zdroj 6, s. 78] 

 

1.5.3 CRM (Customer relationship management) 

Dnešní informační systémy se zamEUují na podporu podniku v prodávání výrobk] 

zákazník]m a komunikaci se zákazníky, pUičemţ k této komunikaci vyuţívají r]zné formy, 

jako napUíklad live chat, elektronickou poštu, call centra, webové fórum, poštu. CRM je 

komponenta, které zajiš[uje právE tento vztah se zákazníky. [2] 



18 

 

1.5.4 MIS (Management Information Systém) 

Jedná se o informační systém pro podporu rozhodovacího procesu v podniku. Sbírá data 

z ERP, SCM a CRM systém] a na jejich základech poskytuje informace pro rozhodovací 

proces. [6] 

1.6 Ţivotní cyklus 

V této kapitole jsou blíţe pUiblíţeny stavy ţivotního cyklu informačního systému. 

1.6.1 Provedení analytických prací a volba rozhodnutí 

Začátkem ţivotního cyklu je potUeba rozhodnout: 

 Jestli je potUeba nový IS nebo postačí inovace stávajícího.  

 Zda je správná chvíle na inovaci či poUízení nového IS Ěpodnik není pUed fúzí, 

bankrotem). [5] 

"Tato analytická a rozhodovací fáze by mEla zahrnovat definici požadavk] na systém, 

charakteristiku jeho cíl], pUínos a rozbor dopad] tohoto rozhodnutí na úroveO podnikání 

a organizace." [5, s. 93] 

1.6.2 VýbEr systému a implementačního partnera 

Tato etapa ţivotního cyklu obsahuje rozhodnutí o nejvhodnEjším produktu Ěsoftware, 

hardware, infrastruktura, sluţbyě tak, aby nebyly zapotUebí zakázkové úpravy systému, které 

pUináší dodatečné vysoké náklady a časové prodlevy.  

D]leţitou součástí tohoto ţivotního cyklu je rozhodnuti o vhodném implementačním 

partnerovi (dodavatel systému, systémový integrátor).  

1.6.3 UzavUení smluvního vztahu 

UzavUení smluvního vztahu je jednou z nejpodceOovanEjší fází celého projektu. Klientovi jsou 

pUedloţeny Uady smluv, které jsou zpravidla velmi sloţité k posouzení jak z právního, tak 

i z obsahového hlediska. Týkají se licencí, servisní podpory, plnEní obou stran, definice ceny 

za produkty a sluţby, sankcí, principy součinnosti. Je vhodné najmout externí poradce, kteUí 

mají s touto problematikou patUičné zkušenosti. 
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1.6.4 Implementace 

V této části jsou provádEny zakázkové úpravy informačního systému dle poţadavk] 

zákazníka, respektive odvEtví, ve kterém podniká. Kaţdý z klíčových dodavatel] na trhu má 

vybudovanou metodiku pro implementaci IS, která zajiš[uje nasazení informačního systému 

v návaznosti na zámEry a strategické cíle podniku. PUíkladem tEchto metodik mohou být 

ůccelerated SůP, Microsoft Dynamics Sure Step Methodology. Často jsou tyto metodiky 

rozdEleny dle rozsahu projektu napUíklad na projekt typu Rapid nebo projekt typu Enterprise. 

V této fázi jsou také realizována uţivatelská školení. Jedná se o nejdraţší část ţivotního cyklu 

IS, proto jsou v této fázi kladeny vysoké nároky na dodrţování časového harmonogramu, 

plánu investic a také na organizaci pracovního týmu.  

 

Obrázek 4 - PUíklad časového rozvrhu implementace [Zdroj: 5, s. 97] 

 

Cílem je maximálnE omezit vznik dodatečných náklad] z d]vod] chyb a časových zrát. [5] 

1.6.5 Uţívání a údrţba 

"Zahrnuje ostrý provoz IT Uešení zp]sobem, který umožní realizaci očekávaných pUínos]." 

[3, s. 96] 
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Funkčnost aplikace má velký vliv na očekáváné pUínosy, proto je potUeba vEnovat další zdroje 

na správu a údrţbu. Podmínky a úroveO servisních sluţeb jsou definovány v rámci SLů 

ĚService Level ůgreementě smlouvy. Kaţdá chyba nebo výpadek aplikace má negativní 

dopad na podnik, proto je dodavatel servisních sluţeb sankciován pUi nedodrţení úrovnE 

stanovených metrik v rámci SLů smlouvy. PUíkladem metriky m]ţe být napUíklad doba 

výpadku systému [5]. 

1.6.6 Rozvoj, inovace a "odchod do d]chodu" 

Tato fáze je poslední částí ţivotního cyklu informačního systému, avšak m]ţe následovat jiţ 

krátce po implementaci. Jedná se pUedevším o integraci dalších aplikací do podnikového IS, 

které detailnEji pokrývají firemní procesy.  

Na rozvoj IS lze pohlíţet ze dvou pohled] a to z vertikálního a horizontálního. Vertikální 

rozvoj popisuje integraci aplikací s orientací na analytickou činnost v rámci strategické 

úrovnE. M]ţe se jednat o Business Intelligence aplikace. Horizontální rozvoj dalších oblastí 

jako napUíklad oblast Uízení vtah] ĚCRMě se zákazníkem nebo spolupráci v rámci 

dodavatelského UetEzce ĚSCMě [5] 

1.7 TCO (Total Cost of Ownership) 

Jedná se o jednu z nejčastEjších metod hodnoceni IS projekt] 

Metoda celkových náklad] na vlastnictví je pUínosná pUi kontrole a plánování výdaj] za IT. Její 

ukazatel zahrnuje veškeré náklady vynaloţené na projekt po dobu jeho ţivotnosti. Díky tomu se 

jedná o dobrý nástroj porovnání více variant Uešení. [6] 

Náklady v této metodE Uadí do tUí skupin: 

 celkové náklady na školení a učení,  

 celkové náklady na software,  

 celkové náklady na pracovníky a podporu.  
 

1.8 HOS 8  

V této kapitole je posána metoda k ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Lﾐｹｴﾗ ゲ┞ゲデYﾏ┌ HOSΒく 
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1.8.1  Základy metody HOS8 

Metoda HOS Ř je vyvíjena na Ústavu informatiky Podnikatelské fakulty VUT v BrnE. Jedná 

se o metodu, která nahlíţí na informační systém jako na celek a snaţí se ho hodnotit na 

základE osmi oblastí uvedených níţe. [7] 

1.8.2 Hardware  

V oblasti Hardware se zkoumá fyzické vybavení společnosti. Bodem zájmu je, jestli je 

hardware dostatečnE spolehlivé, zabezpečené a jeho pouţitelnost s našim softwarem. 

1.8.3 Software 

PUedmEtem hodnocení v této oblasti je programové vybavení podniku. ZamEUuje se na funkce 

a uţivatelskou pUívEtivost daného software.  

1.8.4 Dataware 

Oblast dataware se zabývá uloţenými daty v informačním systému a jejich pouţíváním. 

Nezkoumáme zde však mnoţství ani pUesnost tEchto dat, ale jakým zp]sobem jsou data 

spravována a jak mohou být vyuţita uţivateli.  

1.8.5 Orgware 

Jedná oblast zkoumající organizační strukturu podniku. Obsahuje doporučené postupy pro 

pouţívání informačního systému a další pravidla spojená s jeho provozem.  

1.8.6 Peopleware 

Tata oblast je zamEUena na uţivatele informačního systému. ZamEUujeme se na rozvoj 

schopností uţivatel], jejich podporu pUi uţívání informačních systému a jejich vnímání 

d]leţitosti informačních systém]. 

1.8.7 Customers 

Zákazníkem mohou být myšleni jak zákazníci v obchodním pojetí, tak vnitropodnikoví 

zákazníci. 

ZamEUujeme se zde potom na zkoumání Uízení části, která poskytuje zákazník]m informace. 

Součástí je i zkoumání co má informační systém zákazník]m poskytovat.  
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1.8.8 Suppliers 

Dodavateli mohou být jak dodavatelé v obchodním pojetí, tak vnitropodnikoví dodavatelé, 

kteUí dodávají sluţby, informace, výrobky  

V této oblasti zkoumáme, co informační sytém vyţaduje od dodavatel] a jak je tato oblast 

Uízena. 

1.8.9 Management IS 

V této oblasti hodnotíme Uízení informačních systému, se zamEUením se na informační 

strategie, d]slednosti dodrţování stanovených pravidel a vnímání koncových uţivatel]. 

1.8.10 Bezpečnost 

V této práci vyuţíváme rozšíUené metody HOS Ř a to o devátou oblast „bezpečnost“. Jedná se 

o velmi d]leţitou část informačního systému, které je potUeba vEnovat pozornost, zejména 

z d]vodu, ţe zneuţitá nebo zničená data mohou pro firmu znamenat katastrofu. Je také 

d]leţité si uvEdomit, ţe nejvEtší procento zneuţití dat mají na svEdomí pracovníci vlastní 

organizace, pUed kterými se chrání nejh]Ue. [7] 
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1.8.11 Hodnocení výsledk] 

Hodnocení probíhá pomocí dotazníku, který obsahuje deset otázek z kaţdé zkoumané oblasti, 

dohromady tedy osmdesáti otázek. Na základE tEchto otázek získáme hodnoty pro jednotlivé 

oblasti, které pak zanášíme na pUíslušné poloosy. Pro lepší pUehlednost jsou tyto body spojeny 

do n-úhelníku. [7] 

 

Obrázek 5: HOS 8 [Zdroj: 8, s. 15] 

 

Na obrázku 5 m]ţeme vidEt grafické znázornEní vyrovnaného informačního systému, jeţ se 

značí pravidelným osmiúhelníkem.  

Tento vyrovnaný stav informačního systému m]ţeme porovnat se stavem nevyrovnaným 

na obrázku 6. 
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Obrázek 6 – HOS 8 nevyrovnaný IS [Zdroj: 8, s. 17] 

 

1.9 Procesní modelování 

S tímto typem modelování se lze setkat v podnicích, kde je zavedeno procesní Uízení. Procesní 

Uízení je zaloţeno na vzájemné komunikaci podnikových jednotek a UetEzovém pUedávání 

mezivýstup] mezi nimi, pUi čemţ se snaţí zamezit zbytečnému duplicitnímu provádEní 

činností. Pro popis proces] je moţné vyuţít metodu slovního popisu, grafického popisu nebo 

popisu tabulkou.  

1.9.1 Grafický popis 

Jedná se o zp]sob popisu, který se často kombinuje s dalšími zp]soby popisu. Pro tento 

zp]sob popisu se pouţívá více metod zobrazení napUíklad EPC diagram, vývojový diagram, 

Cross-functional diagram.  

1.9.2 Slovní popis 

Jedná se o popis normou zápisu určité metody, naUízení nebo pUedpisu. Jeho součástí je popis 

jak a kdy se daná aktivita provádí, jaká je posloupnost aktivit, kdo je pUíjemcem nebo 

poskytovatelem informace, jak je proces mEUen a vyhodnocován apod.  
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1.9.3 EPC diagram (event drive proces) 

EPC diagram slouţí k pUehlednému grafickému zobrazení podnikových proces]. Skládá se 

z nEkolika částí: [ř] 

 Událost: Událost vyjadUující stav procesu. 

 Procesní aktivita.  

 Procesní role: Jedná se o procesní roli se vztahem k určité aktivitE. Bu@ ji vykonává, 

nebo je za aktivitu zodpovEdná, nebo je o aktivitE informována. 

 Logický operátor ůND: VyjadUuje situaci, po které je proces vykonáván všemi 

následujícími vEtvemi. 

 Logický operátor OR: Operátor vyjadUuje situaci, po které je proces vykonáván jednou 

nebo více následujícími vEtvemi. 

 Logický operátor XOR: VyjadUuje situaci, po které je proces vykonáván jednou 

následující vEtví. 

 Automatický nástroj pro podporu procesní aktivity. 
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Obrázek 7 - Značky EPC diagramu [Zdroj: vlastní tvorba] 

 

1.9.4 Tabulkový popis 

Tabulkový popis bývá nejčastEji realizován tzv. RůCI maticí, která obsahuje aktivity a role 

organizačních jednotek vzhledem k dané aktivitE.  

Název matice je sloţen z počátečních písmen tEchto rolí:  

 R (responsible): Jedná se o procesní roli, která zodpovídá za provedení dané aktivity. 

 A (accountable): Role nadUízeného pracovníka, zodpovEdného za správné a včasné 

vykonání aktivity. 

 C (consulted): Jedná se o konzultační či spolupracující roli. 

 I = informed: Osoba v této roli musí být informována o výsledku procesní aktivity. [9] 
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1.10 Entity-Relationship model 

EntitnE-relační modelování se pouţívá pro abstraktní zobrazení dat. 

1.10.1 Entita  

Entita je základním prvkem ER digramu. Snahou je, aby entita byla abstrakcí objektu 

z reálného svEta, v databázi je pak reprezentována tabulkou s jedinečným identifikátorem 

a Uadou vlastností zvaných atributy. [10]  

1.10.2 Relace  

Relace je mnoţina spojení mezi entitami. Pravidlem je, aby kaţdé spojení bylo jedinečnE 

identifikovatelné a byla označena jménem, které popisuje její funkci. Relace je obvykle 

graficky znázornEna jako spojnice entit a je pojmenována slovesem.  

Vlastnosti relace jsou rozlišovány do nEkolika kategorií jako je stupeO relace, multiplicita 

relace a participace relace. 

Rozlišujeme následující stupnE: 

 rekurzivní (unární) 

 binární 

 ternární Ěsloţená relaceě  

Multiplicita (neboli integritní omezení) definuje, jak je omezený výskyt jedné relace k relaci 

související. Jsou rozlišovány tUi vztahy: 

 1:1 

 1:N  

 N:M 

Participace Uíká, zda se vazby účastní všechny výskyty relace Ěpovinná participaceě nebo 

pouze jen nEkteré Ěnepovinná participaceě. Participace formuluje minimální účast na obou 

stranách. [10] 
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1.10.3 Atributy  

ůtribut určuje vlastnosti kaţdé entity. Jedním z atribut] je také primární, respektive cizí klíč. 

Tento atribut slouţí k jedinečnou identifikaci entity. Pomocí cizího klíče jsou vytváUeny 

vzájemné relace mezi entitami. [10]  

1.10.4 Normalizace  

Normalizace je proces, který odstraOuje redundanci a anomálie v databázovém modelu. 

Existuje pEt normálních forem, ale v praxi se nejvíce vyuţívají první tUi, zbylé se povaţují za 

volitelné.   

 Tabulka splOuje první normální formu, pokud všechny její atributy jsou jednoduché.  

 SplOuje-li tabulka druhou normální formu, pak všechny její hodnoty jsou plnE závislé 

na primárním klíči a současnE splOuje i první normální formu.  

 Tabulka je ve tUetí normální formE, pokud splní pravidla první a druhé normální formy 

a současnE všechny hodnoty tabulky jsou plnE determinovány sloupci primárního 

klíče. [10] 
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2 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STAVU 

V této části diplomové práce je pUedstavena obec Hrušovany u Brna, jejíţ informační systém 

je v této práci analyzován. Dále se zde vEnuji současnému stavu informačního systému obce 

a popisu pouţívaného hardwaru a softwaru. 

2.1 PUedstavení obce 

Obec Hrušovany u Brna se rozprostírají pUibliţnE 20 km jiţnE od Brna a mEla ke dni 

31. 12. 2014 3 469 obyvatel. [11] 

 

Obrázek 8 - Poloha obce v ČR [Zdroj: 11] 

 

2.1.1 Historie obce 

Výhodná poloha obce Ěúrodná p]da, lesy, vodaě lákala jiţ pUed šesti tisíci lety osadníky 

k osídlení. Vedla tudy i jedna z nejvýznamnEjších obchodních cest na jiţní MoravE. 



30 

 

Nejstarší písemná zmínka o Hrušovanech je z roku 1252, kdy byla obec darována Bočkem 

z ObUan novE zaloţenému klášteru Ţ@árskému. Od té doby vystUídaly Hrušovany mnoho 

pán]. 

V roce 1606 byly pUipojeny k olomouckému biskupství a z této doby pochází také náhrobní 

kámen ve tvaru Cyrilo-MetodEjského kUíţe. Na místE dnešního obecního úUadu se začala roku 

163Ř stavEt tvrz která nebyla nikdy dostavEna. 

Hrušovany patUí do Velkopavlovické vinaUské oblasti. Významným krokem k rozšíUení 

vinohradnictví v tomto regionu, bylo povolení vysazování vinic v roce 1695. Vinice se zde 

staly významným krajinotvorným prvkem. 

V roce 1Ř05 se dotkly Hrušovan i napoleonské války. Hrušovany, stejnE jako Ţidlochovice 

a Brno, byly obsazeny francouzskými vojsky. 

Dalším významným mezníkem v ţivotE obce byla výstavba ţeleznice a nádraţí v roce 1838. 

RozšiUování obce nastalo výstavbou cukrovaru v roce 1ŘŘ1. Do obce pUišlo mnoho dElník] 

a Uemeslník]. Cukrovar byl dokončen o rok pozdEji. 

V roce 1882 a následných dvou letech pobýval v Hrušovanech profesor T. G. Masaryk. 

PamEtní deska je v současné dobE umístEna na budovE školy. 

Na počátku století se rozvíjí kulturní a sportovní činnost v obci, došlo k zaloţení Sokola, Orla 

a také Sboru dobrovolných hasič]. Vlivem hospodáUské krize v roce 1ř2ř byl zastaven 

provoz cukrovaru. V dobE krize došlo k rozšíUení tratE z jednokolejné na dvoukolejnou. Podle 

sčítání obyvatel v roce 1ř30 byl počet obyvatel 1 841, po 2. svEtové válce to bylo jiţ 2 150 

obyvatel. 
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Obrázek 9 - Kostel v Hrušovanech u Brna [Zdroj: 11] 

V roce 1997 Nadace fondu na výstavbu kostela spolu s místní KDU-ČSL zorganizovali sbírku 

na základní kámen kostela. Ten byl v nedEli 27. 4. 1řř7 osvEcen osobnE Svatým Otcem 

Janem Pavlem II. pUi jeho mši v Praze na Letenské pláni. Vlastní stavba kostela započala 

aţ 13. 6. 2000, kdy firma Stafikr Hustopeče začala skrývat ornici. Kostel byl dostavEn 

29. 11. 2003 stavební firmou SOPOS-KUesina. Kostel vysvEtil Otec biskup Mons. VojtEch 

Cirkle 21. 8. 2004.  

Významnou zmEnou pro obec bylo vybudování obchvatu v roce 200ř, rovnEţ za pUispEní 

fond] Evropské unie. [11] 
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2.1.2 Organizační struktura 

 

Graf 1 – organizační struktura [Zdroj: 12] 

2.2 ůktuálnE pouţívaný informační systém 

Jednou z hlavních částí informačního systému obce Hrušovany u Brna je informační systém 

Ginis od firmy Gordic. Jedná se o nejrozšíUenEjší informační systém ve veUejné správE. 

. 
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2.2.1 IS Ginis 

V této části je blíţe pUiblíţen informační systém Ginis a jeho součásti. 

2.2.1.1 Rozpočet, účetnictví a výkaznictví 

Oblast zajiš[uje pUehledné zpracování základních ekonomických proces], které se váţí 

k pUíslušným zákonným normám. V oblasti rozpočtu a účetnictví jde o pUípravu rozpočtu, 

jeho zmEny a čerpání. Oblast Výkaznictví Ueší pro organizaci celou oblast zpracování 

legislativnE definovaných nebo uţivatelských výstup]. 

2.2.1.2 Nákladové a manaţerské účetnictví 

Oblast Nákladové, manaţerské účetnictví a controlling je určeno pro podporu strategického, 

taktického i operativního Uízení organizací skrze metodicky správnE propojené nefinanční 

a finanční informace o hospodaUení úUadu samotného nebo i zUizovaných organizací. PUevádí 

sloţitost účetnictví a rozpočet do soustavy klíčových ukazatel] výkonu a na jejich základE 

umoţOuje provádEt analýzy vliv] odchylek, včetnE hodnocení efektivity. 

2.2.1.3 PUíjmy a pohledávky 

Oblast PUíjmy, pohledávky a odprodeje Ueší evidenci a zpracování všech pohledávek 

organizace s kontrolou vymáhání nezaplacených pohledávek, penalizace pUi prodlení 

a pUepočtu výše pohledávek. Podporuje akviziční proces EKO subsystému s napojením na 

Státní pokladnu a Informační systém základních registr]. 

2.2.1.4 Dlouhodobý majetek a zásoby 

Oblast dlouhodobého majetku a zásob pUedstavuje kompaktní systém modul], které umoţOují 

uţivateli pohodlnou analytickou a operativní správu majetku v rámci platných legislativních 

pUedpis] spojených s ţivotním cyklem majetku. ůutomatizuje náročné operace spojené 

s účtováním o majetku, odpisováním dlouhodobého majetku, tvorbou podklad] pro Pomocný 

analytický pUehled a fyzické inventarizace majetku. 
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2.2.1.5 Tízení lidských zdroj] 

Personální moduly zajiš[ují komplexní pokrytí oblasti lidských zdroj]. Systém Vám umoţní 

nejen sledovat evidenční data zamEstnanc], ale i plnEní stanovených kvalifikačních 

pUedpoklad], plánování kariérního r]stu a získávání zpEtné vazby. 

2.2.1.6 Agendy, úkoly a usnesení 

Oblast Agendy, úkoly a usnesení je komplexní Uešení pro vedení agendy úUadu zahrnující 

správní činnosti, vedení pUestupkového Uízení, usnesení rad a zastupitelstev, vedení porad 

a úkol], evidence matričních knih a matričních událostí, legalizace a vidimace a další agendy. 

2.2.1.7 Digitální archivy, spisovny a úloţištE 

Tešení pro d]vEryhodné spisovny a archivy. StUednEdobé i dlouhodobé uloţení digitálních 

i analogových dokument] podle standard] NSESS a OůIS, s d]razem na zajištEní jejich 

dostupnosti, čitelnosti a autenticity. 

2.2.1.8 Výdaje, závazky a akvizice 

Oblast Výdaje, závazky a akvizice Ueší evidenci a zpracování všech závazk] organizace 

s kontrolou rozpočtových prostUedk] a disponibilních prostUedk] na účtech v akvizičním 

procesu ekonomického subsystému s napojením na Státní pokladnu a Informační systém 

základních registr] 

2.2.1.9 Správní agendy, registry a rejstUíky 

Oblast Registry a rejstUíky je komplexní Uešení pro správu externích a interních registr] 

a rejstUík]. Jako jsou základní registry, registr obyvatel, registr územní identifikace, registr 

nemovitosti, registr ekonomických subjekt], insolvenční rejstUík a další. 

2.2.1.10 OtevUená integrační platforma 

Oblast OtevUená integrační platforma pUedstavuje komplexní Uešení obousmErné komunikace 

mezi systémem GINIS a ostatními informačními systémy a umoţOuje tak propojit informační 

systémy organizace do jednoho funkčního celku. 



35 

 

2.2.1.11 Konfigurace a administrace 

ůčkoliv informační systém GINIS svým zamEUením pUedstavuje univerzální Uešení, lze jeho 

funkcionalitu pUi implementaci preciznE doladit pro potUeby konkrétní organizace díky široké 

podpoUe konfigurace a administrace jednotlivých agend. 

2.2.1.12 Integrované produkty a sluţby 

Spolu s informačním systémem GINIS získá organizace snadný pUístup i k celé UadE dalších 

integrovaných produkt] a sluţeb poskytovaných tUetími stranami. V této souvislosti je nutné 

zd]raznit zejména úzké provázání s r]znými veUejnými registry a systémy. 

2.2.1.13 Platforma pro veUejnost 

Oblast Platforma pro veUejnost umoţOuje prezentaci dat z r]zných oblastí informačního 

systému široké veUejnosti a to srozumitelnou, pUehlednou a poutavou formou. Dává také 

organizaci nástroj, jak s občany jednoduše a efektivnE komunikovat. [13] 

2.2.2 Geografický informační systém 

Obec Hrušovany u Brna spadá do správního území mEsta Ţidlochovice a pro rozhodovací 

procesy a analýzy nad územím vyuţívá Ţidlochovicemi poskytnutý geografický informační 

systém.  
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Obrázek 10 - Geografický informační systém [Zdroj: 14] 

 

Tento geografický informační systém vznikl za spolupráce firmy Gepro s.r.o a mEsta 

Ţidlochovice, jeho provoz je pod správou IT oddElení mEsta Ţidlochovice. 

Samotný systém je rozdElen na šest podčástí: 

1. Územní a správní členEní ortofotomapy: Území p]sobnosti stavebních a matričních 

úUad] v rámci ORP Ţidlochovice, rozloha katastrálních území a počty obyvatel, 

rozmEry území, katastrální území v okolí, ORP Jihomoravského kraje a území obcí 

kraje, ortofotomapy z let 1953, 2003, 2006, 2009, 2012 a 2014 pro moţnost sledování 

zmEn v území. 

2. Katastrální mapy: Rychlé zobrazení vlastnictví pozemk] z aktuálních katastrálních 

map, mapy bývalého pozemkového katastru, orientační plány obcí s názvy ulic a čísly 

popisnými a evidenčními, historická mapa (II. a III. vojenské mapování), základní 



37 

 

mapa ĚZůBůGEDě 1:10000 Ěto vše pro celé území ČRě. Vyhledávání adres, čísel 

popisných i parcel v rámci katastru nemovitostí. 

3. Územní plánování: zobrazení a prohlíţení územních plán] v návaznosti katastrálních 

hranic (rastrové územní plány jsou zamaskovány po hranicích katastrálního 

území) včetnE legend, razítek, textových části, od]vodnEní a regulativ]. 

4. Technické infrastruktura:  Zobrazení informací o technické infrastruktuUe a o jejím 

vlastníkovi obsaţené v údaji o území dle § 166 odst. 2ě zákona č. 1Ř3/2006 Sb., 

v platném znEní. Data na podkladu turistické mapy anebo ortofoto mapy a katastrální 

mapy dle vašeho výbEru. 

5. ÚzemnE analytické podklady: Grafická část, rastrové výkresy v geoportálu 

s prohlíţením pr]hlednE s podloţenou ortofotomapou ĚGeodis Brno 2012ě, nebo celý 

výkres včetnE legend a popis]. 

6. PovodOový portál: Obsahuje údaje k Uešení povodOových situací. PUehled 

záplavových území dané oblasti i tEch nevyhlášených. 

Systém také umoţOuje práci s digitálními daty od projektant] a architekt], a[ uţ jde 

o technické sítE, nebo výkresové dokumentace k plánovaným projekt]m, které je moţno 

zobrazit spolu s katastrálními mapami a ortofoto mapami ĚspeciálnE upravené letecké 

snímkování). [14] 

2.2.3 KEO4 Spisová sluţba 

KEO4 je spisová sluţba vhodná pro všechny organizace, které mají povinnost vést spisovou 

sluţbu podle zákona 4řř/2004 Sb. Zajiš[uje evidenci a manipulaci s dokumenty a spisy 

v celém jejich ţivotním cyklu. Celé Uešení je rozdEleno do nEkolika modul]: 

1. Podatelna: Tento modul je určen pro pUíjem a zaevidování listinných 

i elektronických dokument]. Jeho součástí je i Konverze z moci úUední, které 

slouţí pro konverzi elektronických dokument] do listinné formy. 

2. Referent: Modul slouţící pro komfortní práci s dokumenty. 

3. Výpravna: V tomto modulu jsou zásilky, které mají být odeslány. 
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4. Spisovna: Modul určený pro vyUízené dokumenty a spisy v souladu se spisovým 

Uádem organizace [14] 

Součástí KEO4 spisové sluţby je také Czech POINT, díky nEmuţ jsou dostupné tyto sluţby: 

 ůutorizovaná konverze dokument] 

 Centrální úloţištE ovEUovacích doloţek 

 Datové schránky 

 Podání do registru účastník] provozu modulu autovrak] ISOH 

 PUijetí podání podle ţivnostenského zákona Ě§ 72ě 

 Úschovna systému Czech POINT 

 Vydání ovEUeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatel] 

 Výpis z bodového hodnocení Uidiče 

 Výpis z insolvenčního rejstUíku 

 Výpis z Katastru nemovitostí 

 Výpis z Obchodního rejstUíku 

 Výpis z RejstUíku trest] 

 Výpis z RejstUíku trest] právnické osoby 

 Výpis z Ţivnostenského rejstUíku 

 Základní registry [15] 

2.3 Hardware 

V této části je popsán hardware pouţívaný obcí Hrušovany u Brna. 

2.3.1 Servery pro IS 

Komponenty serveru na kterém bEţí informační systém obce Hrušovany u Brna. 
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IBM System x3500 M3 7380K4G, 24 GB RAM, 

RAID 1 - 2x Express IBM 300 GB 2.5 in SFF Slim-HS 10 K 6 Gbps SAS HDD 

RAID 1 - 2x IBM 1TB 2.5 in SFF HS 7.2 K 6 Gbps NL SAS HDD 

RAID 1 - 2x SSD 128 GB 

2.3.2 Uţivatelé  

Uţivatelé informačního systému obce pracují na kanceláUských PC nebo noteboocích. Výkon 

jednotlivých zaUízení se liší podle doby jeho nakoupení. 

 Procesory intel core i3 aţ intel core i7 

 RAM 4 GB – 8 GB 

2.4 Software 

V této části je popsán software pouţívaný obcí Hrušovany u Brna. 

2.4.1 Server 

Na serveru je pouţit virtualizační nástroj VMware ESXi 5.0, na nEm pak bEţí Windows 2011 

SBS, Windows 2008R2 s SQL2008 a Windows 2008R2 s remote desktom servise. 

2.4.2 Uţivatelé 

ZamEstnanci pracují na Microsoft Windows 7. KromE výše zmínEných systém] vyuţívají 

pracovníci ke své práci nástroje Microsoft Office 2007/2010 a to hlavnE Excel a Word. 

PUíkladem tEchto vyuţití jsou napUíklad sdílené dokumenty: 

 platby na pokladnE 

 pr]bEţné plnEní rozpočtu 

 sdílené informace s obecní policií 
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2.5 HOS 8 

ůnalýza současného stavu informačního systému HOS byla provedena pomocí internetového 

portálu Zefis.cz [16].  

PotUebný dotazník pro tuto analýzu byl vyplnEn ve spolupráci s místostarostem obce 

Hrušovany u Brna. 

Výsledky hodnocení osmi nejd]leţitEjších oblastí jsou shrnuty v Tabulka 1.  

Hodnocená oblast  Vyhodnocení  Slovní vyhodnocení  
Hardware  3  spíše dobrá úroveO  
Software  3  spíše dobrá úroveO 
Orgware  2  spíše špatná úroveO 
Peopleware  2  spíše špatná úroveO 
Dataware  3 spíše dobrá úroveO 
Zákazníci  3  spíše dobrá úroveO  
Dodavatelé  3 spíše dobrá úroveO 
Management IS  3 spíše dobrá úroveO 

Tabulka 2 - HOS slovní hodnocení [Zdroj: 16] 

 

PUehledné hodnocení této metody m]ţeme provést pomocí grafu. Výsledek se zakreslí jako 

osmiúhelník, pUi čemţ informační systém je lepší, čím víc je osmiúhelník pravidelnEjší. Na 

Graf 2. 
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Graf 2 - HOS 8 grafické zobrazení [Zdroj: 16] 

 

ůnalýza HOS Ř se opírá o myšlenku, ţe systém je tak silný, jako jeho nejslabší část, jak 

m]ţeme vidEt v Grafu 3. Po zhlednutí výše uvedené tabulky m]ţeme Uíct, ţe nejslabší části 

informačního systému obce Hrušovany u Brna jsou Orgware a Peopleware, a tedy celková 

úroveO informačního systému je podle tEchto dvou částí „Spíše špatná“. 
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Graf 3 - HOS 8 celková úroveO [Zdroj: 16] 

 

Další oblastí hodnocení je bezpečnost informačního systému, která je graficky znázornEna 

v Graf 4. ů jak m]ţeme vidEt, tak bezpečnost informací je v obci Hrušovany u Brna na 

úrovni „Spíše špatná úroveO“ stejnE jako Orgware a Peopleware, a tedy se jedná také o horší 

oblast v celkovém informačním systému. Pokud však porovnáme výsledek v oblasti 

bezpečnosti s ostatními firmami, jak m]ţeme vidEt na Graf 4, tak je na tom obec 

Hrušovany u Brna lépe. 
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Graf 4 - HOS Ř + bezpečnost [Zdroj: 16] 
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SWOT 

 

Silné stánky Slabé stránky 

 Základní škola 

 Školky 

 Zdravotnické stUedisko 

 SbEr odpadu 

 Vlaková stanice 

 Autobusová stanice 

 Sportovní areál 

 Pouze 5 stupO] základní školy 

 NepUítomnost vEtšího obchodu 

 Ţádná kvalitnEjší restaurace 

 Malé kulturní centrum 

PUíleţitosti Hrozby 

 Dotace z EU 

 PUistEhovalci z mEst 

 Poskytování nových stavebních míst 

 Nové kulturní centrum 

 OdstEhování obyvatel do mEst 

 Zdraţení dopravy 

Tabulka 3 : SWOT [Zdroj: vlastní tvorba] 
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3 NÁVRH ZMDN 

V této kapitole jsou navrţeny zmEny, které by mEli vést ke zlepšení informačního systému 

obce. PUi navrhování zmEn bylo vycházeno z analýzy provedené v minulé kapitole 

a z vlastního pozorování v obci.  

Z analýzy HOS 8 vyplývá, ţe nejslabší části informačního systému obce Hrušovany u Brna 

jsou Orgware a Peopleware.  

3.1 Orgware 

Pro zlepšení v této oblasti by mEl být zaveden centrální archív pro pravidla pouţívání 

informačního systému a kaţdý zamEstnanec by mEl být poučen o existenci tEchto pravidel. 

Dále by mEl být kontrolováno dodrţování tEchto pravidel. 

3.2 Peopleware 

Rozvoje v této oblasti lze dosáhnout kvalitnEjší podporou práce koncových uţivatel] 

s informačním systémem. To by mElo vést k efektivnEjší práci zamEstnanc] a omezení jejich 

chyb. 

NejvEtším problémem v této organizaci není neexistence školení, ale neochota nEkterých 

zamEstnanc] se školení účastnit. Vedení by mElo své zamEstnance více motivovat k účasti 

na školeních a pUesvEdčit se, ţe kaţdý zamEstnanec se zúčastní všech školení nezbytných pro 

vykonávání jeho práce. 

3.3 Nová část IS 

Dalším návrhem na zmEnu je nová část informačního systému pro zaznamenávání 

a zobrazování tUídEní odpadu v obci. D]vody pro tuto zmEnu jsou: 

1. PUedpoklad trvalého r]stu náklad] na likvidaci odpad], který m]ţeme vidEt 

na následujícím grafu. 
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Graf 5: PUedpokládaný vývoj náklad] na skladování odpadu. [Zdroj: 17] 

 

Vedení obce by tedy rádo minimalizovalo, respektive eliminovalo dopady zvyšování cen 

za likvidaci odpad] na výši poplatk] pro občany. 

2. Nakládání s odpady v souladu s plánem odpadového hospodáUství 

 ObecnE pUedcházení vzniku odpad].  

 Sniţování podílu nevyuţitelných sloţek odpad], z čehoţ plyne d]raz na sbEr a tUídEní 

vyuţitelných sloţek odpadu. V tomto ohledu má obec velké rezervy.  

V grafu číslo 2 m]ţeme vidEt podíly tUídEného odpadu za celou Českou republiku, 

zatímco v grafu číslo 3 vidíme podíly za obec Hrušovany u Brna. 
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Graf 6: Sloţení smEsného odpadu v České republice [Zdroj: 1Ř] 

 

 

Graf 7: Sloţení smEsného odpadu v obci Hrušovany u Brna [Zdroj: 1Ř] 

 

3. Ekologie pUi nakládání s odpady 

 Zvyšování mnoţství vyuţitelných ĚmateriálovE a energetickyě sloţek odpad]. 

 Sniţování mnoţství odpad] k uloţení na skládkách nebo likvidaci ve spalovnách. 
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Poţadavek na novou část informačního systému se stal součástí veUejné zakázky 

na poskytování sluţeb sbEru, pUepravy a odstraOování nebo vyuţívání odpadu v obci 

Hrušovany u Brna. 

3.3.1 PUedmEt veUejné zakázky 

PUedmEtem veUejné zakázky je poskytování sluţeb a to sbEru, pUepravy a odstraOování nebo 

vyuţívání odpadu v obci Hrušovany u Brna. Smlouva na plnEní pUedmEtu veUejné zakázky 

bude uzavUena na dobu určitou čtyU let s právem zadavatele na poskytnutí dalších sluţeb po 

dobu dvou let. 

PUedmEt této veUejné zakázky se bude plnit na základE uzavUené smlouvy o dílo, pUičemţ 

dílem se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací nezbytných pro Uádné plnEní sluţeb.  

Zadavatel má v úmyslu motivovat občany obce k tUídEní odpadu, a to formou zavedení slevy 

z místního poplatku za svoz komunálního odpadu. Všechny domácnosti v obci, které projeví 

zájem, budou vybaveny 3 druhy odpadových nádob, a to pro smEsný komunální odpad, papír 

a plasty. Odpadové nádoby dodá občan]m obec. 

Systém pro evidenci odpad], včetnE uţivatelského rozhraní pro kaţdého pUihlášeného 

uţivatele, dodá poskytovatel z vlastních prostUedk]. Zadavatel poptává dodavatele sluţeb 

svozu komunálního odpadu, který vedle samotného svozu rovnEţ zajistí opatUení odpadových 

nádob na smEsný komunální odpad, papír a plast o objemu 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l 

technologií pro evidenci výsypu nádob a systémem pro označení uţivatele odpadových nádob 

ĚnapU. čárovým kódem, RFID – dále jen „kód“ě, a který povede evidenci smEsného odpadu 

i tUídEného odpadu vyprodukovaného jednotlivými domácnostmi. [19] 

3.3.2 Poţadavky v rámci zadávacího Uízení 

Poţadavky v rámci zadávacího Uízení specifikaci odpad] určených k odvozu.  

3.3.2.1 SmEsný komunální odpad 

Zajistit sbEr, pUepravu, vyuţívání a odstraOování komunálního smEsného odpadu číslo 

200301, podle vyhlášky č.3Ř1/2001 Sb.  
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3.3.2.2 Objemný odpad 

Zajistit sbEr, pUepravu, vyuţívání a odstraOování objemného odpadu číslo 200307, podle 

vyhlášky č.3Ř1/2001 Sb. PUedpokládané roční mnoţství je 143,26 t, kontejneru ABROLL 

v majetku obce o objemu 20 m3 s četnost vývozu na poţádání, po naplnEní kontejneru. Dále 

kontejner 5 m3 vanový, UetEzový s četnost vývozu na poţádání, pUedpokládáno 7ř vývoz] 

ročnE. 

3.3.2.3 TUídEný odpad 

Zajistit sbEr, pUepravu a vyuţívání oddElenE sbíraných a vyuţitelných sloţek komunálního 

odpadu ĚtUídEný odpadě: 

 Papír 

 Sklo 

 Plasty 

 Nebezpečné odpady 

 Pneumatiky 

 Stavební odpady 

 Zemina a kamení 

 DUevo 

 Biologicky rozloţitelný odpad 

 

V následující tabulce m]ţeme vidEt pUedpokládané mnoţství odpadu na nadcházející roky. 

Jednotlivé poloţky byly rozdEleny podle typu odpadu a podle nádob, do kterých je 

vyhazován. [19] 
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Poloţka Popis poloţky PUedpokládané 
mnoţství na rok 

Jednotka 

SmEsný komunální 
odpad - sbEr pUeprava 

Nádoba 110/120 l, četnost 1 x 7 dn] 1 248 nádoba 

SmEsný komunální 
odpad - sbEr pUeprava 

Nádoba 110/120 l, četnost 1 x 14 dn] 18 460 nádoba 

SmEsný komunální 
odpad - sbEr pUeprava 

Nádoba 240 l, četnost 1 x 7 dn] 416 nádoba 

SmEsný komunální 
odpad - sbEr pUeprava 

Nádoba 240 l, četnost 1 x 14 dn] 10 140 nádoba 

SmEsný komunální 
odpad - sbEr pUeprava 

Nádoba 1100 l, 1 x 7 dn] 2 600 nádoba 

SmEsný komunální 
odpad - sbEr pUeprava 

Nádoba 1100 l, 1 x 14 dn] 1 638 nádoba 

SmEsný komunální 
odpad  

Uloţení na skládku, vč. rekultivačního 
poplatku, pUípadnE náklady na jiný zp]sob 
likvidace odpadu 

609,81 tuna 

SmEsný komunální 
odpad  

Základní poplatek v zákonné výši 609,81 tuna 

Objemný odpad SbEr, pUeprava a vyuţívání, pUíp. odstranEní 143,26 tuna 

Papír SbEr, pUeprava a vyuţívání, pUíp. odstranEní  8,00 tuna 

Papír SbEr, pUeprava a vyuţívání, pUíp. odstranEní 
(svoz z jednotlivých odpadových nádob) 

32,44 tuna 

Sklo SbEr, pUeprava a vyuţívání, pUíp. odstranEní 23,96 tuna 

Plast (s tetrapakem) SbEr, pUeprava a vyuţívání, pUíp. odstranEní 54,83 tuna 

Nebezpečný odpad SbEr, pUeprava a vyuţívání, pUíp. odstranEní 1,13 tuna 

DUevo SbEr, pUeprava a vyuţívání, pUíp. odstranEní 1,00 tuna 

Biologicky rozloţitelný 
odpad 

SbEr, pUeprava a vyuţívání, pUíp. odstranEní 170,48 tuna 

Pneumatiky SbEr, pUeprava a vyuţívání, pUíp. odstranEní 6,65 tuna 

Stavební odpady + 
zemina a kameny 

SbEr a pUeprava Ěodvoz a uloţení na terénní 
úpravy "Kelblova jáma") 

30,00 kontejner 

Tabulka 4: PUedpokládané mnoţství odpadu [Zdroj: 20] 
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3.3.3 Poţadavky na zaznamenávání tUídEní odpadu 

 Dodavatel zajistí označení nádob na smEsný komunální odpad, papír a plast o objemu 

110 l, 120 l, 240 l a 1100 l, unikátním identifikačním kódem 

 Nádoby, které nejsou označeny platným kódem, nebudou vyvezeny 

 V pUípadE výmEny sbErné nádoby bude její kód zneplatnEn a tuto skutečnost dodavatel 

nahlásí zadavateli. 

 Dodavatel vybaví obsluhu sbErného vozu terminálem pro čtení kód], který umoţní 

zadání naplnEnosti nádob ĚnapU., ½, ¾, plnáě. V okamţiku vysypání pUíslušné sbErné 

nádoby sejme obsluha její identifikační kód a zadá míru jejího naplnEní. 

 Součástí sluţby bude poskytnutí aplikace dálkového elektronického pUístupu 

zadavateli ĚvčetnE pUístupu do archivu záznam] celého smluvního obdobíě. ůplikace 

pro dálkový pUístup bude v reálném čase umoţOovat monitoring dat o počtu výsyp] 

sbErných nádob dle jednotlivých druh] odpad] a jejich naplnEnosti, dále informace 

o celkového objemu a pomEru tUídEného a smEsného odpadu dle čísel popisných, 

pUípadnE evidenčních a za celou obec. ůplikace pro dálkový pUístup bude dále 

umoţOovat export veškerých dat ve formátu CSV dle standardu RFC 41Ř0. 

 Součástí sluţby bude moţnost pro zadavatele pUidElit jednotlivým domácnostem 

pUístupy do aplikace dálkového elektronického pUístupu, a to k dat]m za konkrétní 

číslo popisné. 

 

3.3.4 Nová část informačního systému 

Nová část informačního systému má za úkol zaznamenávat a uchovávat informace o tUídEní 

odpadu v domácnostech. Na základE tEchto informací se pak bude upravovat výše poplatk] 

pro jednotlivé domácnosti. 

Na následujícím obrázku m]ţeme vidEt proces, který bude zmEnou ovlivnEn. 
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Obrázek 11: EPC diagram p]vodního procesu [Zdroj: vlastní tvorba] 

 

Jedná se o proces svoz odpadu z obce. PUi tomto procesu povEUený pracovník firmy 

zodpovEdné za odvoz odpadu z obce odveze smEsný odpad z domácností, smEsný odpad 

z obce a tUídEný odpad z obce. Zákazníkem je v tomto procesu označen obyvatel obce. 

NovE se jednotlivé domácnosti mohou pUidat do programu na tUídEní odpadu a obdrţí od obce 

očipované popelnice na papír a plast. Tyto popelnice jsou poté zvláš[ vyváţeny a je 

zaznamenáváno do jaké míry jsou zaplnEny. Na základE tEchto informací se pak upravuje 

výše poplatku domácnosti. ZmEnEný proces m]ţeme vidEt na následujícím obrázku. 
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Obrázek 12: EPC diagram po zavedení zmEny [Zdroj: vlastní tvorba] 
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Vozy na odvoz odpadu z obce budou vybaveny zaUízením pro čtení RFID kód] a pro 

zaznamenávání, jak byly jednotlivé popelnice naplnEny. Samotný v]z bude zváţen pUed 

začátkem svozu odpadu a po jeho ukončení. 

 

Obrázek 13: Princip fungování systému na zaznamenávání svozu odpadu [Zdroj: 18] 

 

N; S;ﾉジｹﾏ ﾗHヴ=┣ﾆ┌ ﾏ└┥WﾏW ┗ｷS[デ Wﾐデｷデ┞-ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ Sｷ;ｪヴ;ﾏ ヮヴﾗ ﾐﾗ┗ﾗ┌ L=ゲデ ｷﾐaﾗヴﾏ;Lﾐｹｴﾗ ゲ┞ゲデYﾏ┌く 
Dｷ;ｪヴ;ﾏ ﾗHゲ;ｴ┌ﾃW Wﾐデｷデ┞ ﾐ=SﾗH;が ﾗHL;ﾐが ﾐ=SﾗH;ぱﾗHL;ﾐ ヮヴﾗ ┗┞ギWジWﾐｹ NぎN ┗┣デ;ｴ┌ Wﾐデｷデ ﾐ=SﾗH; 
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Obrázek 14: ER diagram [Zdroj: vlastní tvorba] 

 

Poţadované informace poté budou k dispozici pomocí webové aplikace. Pro tuto aplikaci 

budou vytvoUeny role uţivatel]: 

 Občan: Tato role bude pro zobrazení statistických údaj] tUídEní odpadu daného občana 

a zobrazení statistických údaj] o tUídEní odpadu celé obce. 

 Správce: Role správce bude pro zamEstnance obce ke spravování občan] a nádob. 
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3.3.5 Zavedení nové části informačního systému 

PUi nasazení nové části informačního systému se nejdUíve zprovozní komunikace mezi 

databází a zaUízeními určenými k instalaci do sbErných voz]. Poté se tyto zaUízení nainstalují 

do vozidel a spustí se webová aplikace pro testování zamEstnanci obce, zároveO probEhne 

školení zamEstnanc]. Finálním krokem bude postupná distribuce pUihlašovacích údaj] 

občan]m obce. 

3.3.6 PUínosy nové části informačního systému 

Nová část informačního systému umoţní vedení obce získat informace o tUídEní odpadu 

jednotlivými domácnostmi. Tyto informace budou poté vyuţity k úpravE výše poplatk] 

za odvoz odpadu pro jednotlivé domácnosti. Tímto krokem by chtElo vedení obce motivovat 

občany k vEtšímu tUídEní odpadu a tím sníţit mnoţství odpadu určeného k uskladnEní. 

Díky niţšímu mnoţství odpadu určenému k uskladnEní nebude obec tolik zasaţena 

pUedpokládaným zvyšováním ceny uskladnEní odpadu.  

Sníţení mnoţství odpadu určeného k uskladnEní nebo k likvidaci ve spalovnách a zároveO 

navýšení mnoţství odpadu vyuţitelného ĚmateriálovE nebo energetickyě jsou potom pUínosy 

ekologické. 

3.3.7 Analýza rizik 

V této části projektu se budeme vEnovat analýze rizik, která mohou nastat pUi projektu. 

Zvolenou metodou byl RIPRůN, nejdUíve si tedy uvedeme tabulku s hodnotami 

pravdEpodobností a dopad]. NáslednE si definujeme hrozby a scénáUe, kterou mohou nastat. 

PravdEpodobnosti jsme si definovali následovnE: 

 Malá pravdEpodobnost je do 10% 

 StUední pravdEpodobnost je mezi 10% a 35% 

 Velká pravdEpodobnost je nad 35% 

Dopady jsou pak odstupOovány podle dopadu na rozpočet a zpoţdEní projektu: 

 Malý dopad je u zpoţdEní do jednoho týdne a pod 1% rozpočtu 
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 StUední dopad je u zpoţdEní 1-3 týdny a rozpočtu 1-25% 

 Velký dopad je u zpoţdEní nad 3 týdny a rozpočtu nad 25% 

Výsledné rizika jsou pak určíme z následující tabulky 

 Malý dopad StUední dopad Velký dopad 

Velká pst. SHR VHR VHR 

StUední pst. NHR SHR VHR 

Malá pst. NHR NHR SHR 

Tabulka 5: Hodnota rizika [Zdroj: vlastní tvorba] 

 

PUičemţ NHR je nízká hodnota rizika, SHR je stUední hodnota rzika a VHR je vysoká hodnota 

rizika. 

V další tabulce m]ţeme vidEt rizika definovaná pro náš projekt a k nim určiné jejich 

pravdEpodobnosti, velikosti dopadu a velikosti celkového rizika podle tabulky 3. 

 

Číslo Hrozba ScénáU Pst. Dopad Hodnota 

1 ZpoţdEní 
implementace/pUizp]sobení 

Posunutí nasazení V S VHR 

2 Nedostatek finančních 
prostUedk] 

Odloţení projektu M V SHR 

3 Odstoupení dodavatele od 
smlouvy 

Nahrazení dodavatele M S NHR 

4 Nekvalitní zaškolení Neefektivní pouţívání 
aplikace 

S M NHR 

5 Nekompabilita se 
současným hardware 

PotUeba úpravy aplikace M V SHR 

6 Špatná formulace 
poţadavk] 

Úprava zadání S S SHR 
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7 Nevyhovující nabídky Hledání dalších dodavatel] M S NHR 

8 Neochota personálu 
pracovat s novou aplikací 

Neefektivní vyuţití 
aplikace 

V M SHR 

9 Nezájem o aplikaci ze 
strany občan] 

Malá informovanost 
občan] o jejich tUídEní 

S M NHR 

10 Nedostačující výkon 
současného hardware 

Nutnost dokoupení 
hardware 

S S SHR 

Tabulka 6: Rizika projektu [Zdroj: vlastní tvorba] 

 

3.3.8 Riziková politika 

Pro tento projekt bylo rozhodnuto, ţe se podstoupí tato rizika: 

Hrozba 4 - Nekvalitní zaškolení: Práce zamEstnanc] obce s novou částí informačního systému 

má být na bázi jednoduchých report] a statistik, vedení obce se tedy nebojí sníţení pUidané 

hodnoty z d]sledk] špatného školení. 

Hrozba 7 - Nevyhovující nabídky: Obec má za to, ţe její nároky na novou část informačního 

systému nejsou pUehnané a nalezení vyhovující nabídky nebude problém. Navíc se obec do 

projektu pouští s pUedstihem a menší zpoţdEní v d]sledk] delšího hledání dodavatele by ji 

nepoškodilo. 

Hrozba 9 - Nezájem o aplikaci ze strany občan]: Část aplikace pro občany obce je pouze pro 

jejich informování o tom, jak tUídí sv]j odpad. Jejich nezájem o tuto část by tedy nemEl ţádný 

vliv na fungování nové části informačního systému. 

Pro ostatní rizika tým pUišel s následujícími opatUeními, která mají minimalizovat 

pravdEpodobnost, ţe nestanou, a jejich dopad na cíle projektu. 
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Číslo Hrozba ScénáU OpatUení 

1 ZpoţdEní 
implementace/pUizp]sobení 

Posunutí nasazení Pokuty za pozdní dodání ve 

ゲﾏﾉﾗ┌┗[ 

2 Nedostatek finančních prostUedk] Odloţení projektu N;ﾉW┣Wﾐｹ ﾐ=ｴヴ;Sﾐｹ ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデｷ 
ヮギｷaｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ 

3 Odstoupení dodavatele od 
smlouvy 

Nahrazení 
dodavatele 

Pokuta pro dodavatele ve 

ゲﾏﾉﾗ┌┗[ 

5 Nekompabilita se současným 
hardware 

PotUeba úpravy 
aplikace 

Z;S=ﾐｹ ヮギWゲﾐ┠Iｴ ヮ;ヴ;ﾏWデヴ└ 
ゲﾗ┌L;ゲﾐYｴﾗ ｴ;ヴS┘;ヴW Sﾗ 
smlouvy 

6 Špatná formulace poţadavk] Úprava zadání Z;ﾃｷジデ[ﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐYｴﾗ ヮﾗヴ;SIW 
k デ┗ﾗヴH[ ヮﾗ┥;S;┗ﾆ└ 

8 Neochota personálu pracovat 
s novou aplikací 

Neefektivní vyuţití 
aplikace 

Navrhnutí motivací pro 

┣;ﾏ[ゲデﾐ;ﾐIW 

10 Nedostačující výkon současného 
hardware 

Nutnost dokoupení 
hardware 

O┗[ギWﾐｹ ┗┠ﾆﾗﾐﾗゲデﾐｹIｴ 
ヮﾗ┥;S;┗ﾆ└ ┌ SﾗS;┗;デWﾉW 
aplikace a porovnání s ﾐ;ジｹﾏ 
hardware 

Tabulka 7: OpatUení pro rizika [Zdroj: vlastní tvorba] 

 

Rizika si nyní zaneseme do grafu, abychom vidEli, jak se jejich hodnota pohybovala. Modrou 

barvou vidíme zaznačeny p]vodní hodnoty rizik, oranţovE pak vidíme rizika po aplikování 

opatUení. 
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Graf 8: Pavučinový graf rizik [Zdroj: vlastní tvorba] 

 

3.3.9 Doporučení managementu 

Tento projekt je doporučen k realizaci. TUi rizika se vedení rozhodlo akceptovat, u ostatních 

rizik byly zavedeny opatUení pro sníţení jejich pravdEpodobnosti nebo dopadu. Finanční 

a časové náklady na zavedení opatUení nejsou oproti benefit]m ze zavedení nové části 

informačního systému velké. 

3.4 Ekonomické zhodnocení nové části informačního systému 

Ekonomické zhodnocení je velmi d]leţité pro rozhodnutí, jestli se projekt uskuteční nebo ne. 

PUi stávajícím mnoţství odpadu určeného k uskladnEní nebo k likvidaci ve spalovnách by se 

cena za nEj podle pUedpokládaného r]stu cen v budoucnosti aţ ztrojnásobila. To by se poté 

odrazilo na výši poplatku za odpad pro občany. Vedení obce by nasazenou zmEnou rádo 

v pUíštím roce dosáhlo rozleţení odpadu viditelného na následujícím grafu. To by vedlo 

k udrţení či dokonce sníţení stávající výše poplatku za odpad pro občany. 
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Graf 9: Plánované sloţení odpadu v obci Hrušovany u Brna pro rok 2017 [Zdroj: 19] 

 

V dalších letech by vedení obce chtElo pUibliţovat k rozloţení odpadu viditelného na 

následujícím grafu a tím kompenzovat další očekáváný nár]st cen za uskladnEní odpadu. 

 

Graf 10: Plánované sloţení smEsného odpadu v obci Hrušovany u Brna [Zdroj: 19] 

 

Finanční pUínosy pro následující tUi roky byly vypočítány jako rozdíl pUedpokládané zvýšené 

částky za odpad a plánované udrţení poplatku díky zavedení tUídEní odpadu v domácnostech. 
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Rok Celková ušetUená částka za rok [Kč] 

 2018 128353 

2019 159574 

2020 222016 

2021 256706 

2022 319148 

Tabulka 8: Finanční pUínosy. [Zdroj: vlastní tvorba] 

 

Za následujících pEt let by tedy navrhovaná zmEna informačního systému ušetUila 

1085797 Kč. Je odhadováno, ţe roční ušetUená částka by se mEla do dalších let stále zvyšovat, 

a to v závislosti k zvyšování ceny za skladování odpadu. 

Náklady na novou část informačního systému jsou počítány jako odhad pracovní náročnosti 

vynásobený hodinovou sazbou. Dalšími náklady je pak poUízení popelnic na tUídEní odpadu, 

které obec poskytne svým občan]m. 

 Částka [Kč] 

Návrh aplikace 18000 

Implementace 50000 

Testování 12000 

Školení 3500 

PoUízení popelnic 650000 

Celkem 733500 

Tabulka 9: Náklady na novu část informačního systému [Zdroj: vlastní tvorba] 

PUedpokládaná doba návratu investice je tedy do čtyU let, jak jde vidEt z tabulek 8 a 9.  
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ZÁVDR 

V této diplomové práci byl na základE provedené analýzy zpracován návrh na zmEnu 

informačního systému obce Hrušovany u Brna, který se vEnuje zaznamenávání a zobrazování 

informací o tUídEní odpadu v domácnostech. 

V první části práce byla uvedena teoretická východiska, z kterých se ve zbytku práce 

vycházelo. Popsány byly základy o informačních systémech a jejich dElení. Dále zde byly 

uvedeny pouţité analýzy a metody k hodnocení informačního systému a nalezení jeho slabých 

stránek a metody zobrazení procesního Uízení. 

Na začátku analytické části jsme si nejdUíve ve zkratce pUedstavili obec Hrušovany u Brna 

a popsali jsme její historii. Poté jsme si popsali jednotlivé části informačního systému obce a 

pomocí metody HOS 8 zhodnotili jeho aktuální stav. Získaných poznatk] z analýzy bylo 

vyuţito k nalezení slabých stránek informačního systému a nalezení nejlepší cesty na jeho 

zlepšení. 

Poslední část této práce se vEnovala návrh]m na zlepšení informačního systému podniku, 

které se týkaly nejslabších oblastí informačního systému obce, a to Orgware a Peopleware. 

Dále zde byla navrţena nová část informačního systému, slouţící k zaznamenávání tUídEní 

odpadu jednotlivých domácností v obci a následné úpravE poplatk] za odvoz odpadu podle 

zjištEních údaj].  

V rámci práce byl kladen d]raz na dobUe probíhající vzájemnou komunikaci mezi mnou a zástupci 

obce, ta byla d]leţitá proto, aby návrh zmEn maximálnE zohledOoval potUeby zastupitel] obce. 

VEUím, ţe navrhované zmEny jsou v souladu s jejich poţadavky a pUispEjí k lepšímu 

fungování obce. 
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