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Abstrakt 

 BakaláUská práce se zabývá návrhem zmEn informačního systému firmy VIVO 

CONECTION s.r.o., která se specializuje na poskytování internetového pUipojení                       

a telekomunikačních technologií a vývoj softwarových aplikací. Společnost používá 

informační systém s označením IKůRUS, který sama vyvíjí. Na základE analýzy 

současného stavu se pokusím vyhledat slabá místa informačního systému a navrhnout 

optimalizaci pro dosažení maximální efektivnosti. Výstupem této práce tedy bude návrh 

pro zmEn části informačního systému za účelem dosažení lepší efektivnosti. 

 

Abstract 

 The bachelor thesis deals with the design of the information systém for VIVO 

CONECTION s.r.o., which specializes in providing internet conection and 

communication technologies. The company uses an information system called 

IKARUS, which evolves itself. Based on the analysis of the current state, I will try to 

find weaknesses of the information system and propose  optimization for maximum 

efficiency. The outcome of this thesis will draft amendments of information system to 

achieve better efficiency. 
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ÚVOD 

  

 Velký rozvoj informačních technologií za posledních pár let zp]sobil, že 

v dnešní dobE jsou informační systémy nezbytnou součástí témEU každého podniku 

v jakémkoli oboru. Podniky začaly využívat informační systémy jako nástroj pro 

efektivnEjší práci s informacemi, snížení náklad] a zlepšení komunikace se zákazníkem.  

Na trhu s informačními technologiemi je dnes spousta dodavatel] informačních 

systém], kteUí nabízejí Uešení pro jakkoliv velké podniky z jakéhokoliv oboru. KromE 

oblíbených „krabicových“ Uešení nabízí nEkteUí dodavatelé i Uešení na míru podniku, což 

umožOuje dosažení maximální efektivnosti informačního systému. 

Jedním ze zmínEných dodavatel] je i společnost VIVO CONECTION s.r.o., na kterou 

v této práci zamEUím. Společnost kromE poskytování telekomunikačních technologií                

a internetového pUipojení, nabízí informační systém s označením IKůRUS, který sama 

vyvíjí a používá. V analytické části se zamEUím na zhodnocení současného stavu 

společnosti a informačního systému IKARUS. Na základE výstupu analýz se pokusím 

určit slabá místa a pokusím se navrhnout opatUení, která by tato slabá místa eliminovala 

nebo minimalizovala a na závEr zhodnotím ekonomický pUínos tEchto opatUení pro 

společnost.    
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1  VYMEZENÍ PROBLÉMU ů CÍLE PRÁCE 

 

 Cílem mé bakaláUské práce je zhodnotit současný stav informačního systému 

společnosti VIVO CONECTION s.r.o. a na základE výstupu analýz navrhnout možná 

Uešení ke zlepšení efektivnosti informačního systému a ekonomicky zhodnotit pUínosy 

svých návrh].   

Pro analýzu současného stavu podniku použiji mimo jiné metodu SWOT a dále také 

metody HOS Ř, zamEUené na analýzu současného stavu informačního systému.           

Na základE výstup] tEchto analýz určím nedostatky stávajícího systému společnosti, 

které se pokusím eliminovat.   

Výstupem práce bude návrh postup] pro zlepšení efektivnosti informačního systému                

a současného stavu podniku.   
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

 

 V této části budou podrobnE popsány veškeré teoretické podklady pro vytvoUení 

bakaláUské práce čerpané z odborných zdroj]. 

2.1  Podnikové informační systémy  

 V současné dobE se v každém podniku setkáváme s pojmem informační systém, 

a[ už v podobE jednoho celku nebo jednotlivých softwarových aplikací se společným 

cílem automatizovat podnikové procesy s maximální efektivností a podporovat 

manažerské rozhodování. Pro informační systémy není daná pUesná definice, protože 

každý tv]rce informačního systému nebo jeho uživatel vnímá informační systémy 

z jiného úhlu pohledu, používá r]zné terminologie a aspekty. „Jedna z obecných definic 

uvádí, že informační systém (IS) lze chápat jako systém vzájemnE propojených 

informací a proces], které s tEmito informacemi pracují. PUičemž pod pojmem procesy 

rozumíme funkce, které zpracovávají informace do systému vstupující a transformují je 

na informace ze systému vystupující.“ (POŽÁR, 2010) 

„Informační systém v podniku slouží pro uchovávání a sbEr informací dat a znalostí, 

kterých se využívá v jednotlivých činnostech podniku. Skládá se z informačních              

a komunikačních technologií, dat (data, informace, znalosti) a lidí.“ Vývoj a provoz 

informačního systému je ovlivOován celou Uadou aspekt], napUíklad ekonomickými, 

právnickými, organizačními a dalšími aspekty. Informační systémy se implementují do 

podnik] pUedevším za účelem efektivního podporování proces] (informačních, Uídících 

a rozhodovacích) na každé úrovni Uízení podniku. (VOTÍŠEK, 2008) 

„Informační a komunikační technologie (Informatoin and comunication technologies, 

ICT) jsou hardwarové a softwarové prostUedky pro sbEr, pUenos, uchovávání, 

zpracování a poskytování informací a pro vzájemnou komunikaci lidí a technologických 

komponent IS.“ (VOTÍŠEK, 2008) 
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2.2  Klasifikace podnikových informačních systém] 

 Podle holisticko-procesní klasifikace tvoUí informační systém: (SODOMKA, 

2010) 

• ERP (Enterprice Resource Planing) 

• CRM (Customer Relationship Management) 

• SCM (Suply Chain Management) 

• MIS (Management Information Systems)  

 

 

Obrázek 1: Holisticko-procesní pohled na podnikové IS [Zdroj: SODOMKA, 2010] 

 

2.2.1 ERP 

 „PUi existenci mnoha dílčích aplikací, resp. Aplikačních software, není napU. 

možné sledovat pr]chod zákaznického požadavku pUes r]zná oddElení (marketing, 

prodej, výroba, logistika), dochází k nutnosti stejné informace zadávat opakovanE a 

udržovat je vícenásobnE v často navzájem neslučitelných databázích. Tím jsou 

podnikové operace a data nekonzistentní, neefektivní a mohou být chybová. Úkolem 

ERP je proto vytvoUit konzistentní a efektivní podporu pro podnikové procesy, 

realizovanou jednou aplikací.“ (GÁLů, 2006) 
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„Informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je schopen 

pokrýt plánování a Uízení hlavních interních podnikových proces] (zdroj] a jejich 

transformaci na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po strategickou.“ 

(BASL, 2008)  

„Za ERP systém mohou být považovány aplikace (softwarová Uešení), které jsou užívány 

k Uízení podnikových dat a s jejich pomocí probíhá plánování celého logistického 

UetEzce od nákupu až po expedici, zahrnující plánování vlastní výroby, spojené 

s finančním a nákladovým účetnictvím a Uízením lidských zdroj]. (BASL, 2008) 

Systém ERP m]že být rovnEž chápán i jako parametrizovaný, tj. hotový software, který 

podniku umožOuje automatizovat a integrovat jeho hlavní podnikové procesy, sdílet 

společná podniková data a umožnit jejich dostupnost v reálném čase.“ (BASL, 2008) 

ERP pUedstavuje jádro podnikového informačního systému a společnE s aplikacemi 

CRM, SCM a BI vytváUí tzv. rozšíUené ERP (známé také jako ERP II).“ (BASL, 2008)  

Interním procesem, zmínEným výše je myšlen proces, jehož kontrolu zajiš[uje jeho 

vlastník, tedy management společnosti. PUíkladem tEchto proces] je: (SODOMKA, 

2010) 

• Výroba 

• Nákupní, prodejní, (vnitUní) výrobní logistika 

• Lidské zdroje 

• Ekonomika  

 

Klasifikace ERP systém] 

 ERP systémy dElíme podle jejich schopnosti pokrýt a integrovat všechny čtyUi 

zmínEné interní procesy do tUí kategorií: 

• All-in-One 

• Best-of-Breed 

• Lite ERP 
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All-in-One systémy 

 All-in-One systémy jsou schopny pokrýt všechny interní procesy, což pro 

podnik znamená realizaci pouze jednoho projektu. Do této kategorie spadá také nEkolik 

univerzálních ERP Uešení, která nepokrývají Uízení lidských zdroj]. Tento proces bývá 

zajištEn subdodávkou od jiného specializovaného dodavatele, kterou obvykle zajiš[uje 

dodavatel All-in-One systému a rovnEž garantuje její integraci. Výhodou tEchto systém] 

je, že podnik nemusí Uešit žádný další složitý integrační problém. Nevýhodou tEchto 

systém] je nákladnost a nižší detailní funkcionalita. 

Best-of-Breed systémy 

 Tyto systémy nepokrývají všechny zmínEné interní procesy, ale jsou zamEUeny 

pouze na určité obory podnikání a poskytují špičkovou detailní funkcionalitu nebo 

specifická oborová Uešení. V praxi bývají nasazeny bu@ samostatnE, nebo jako součást 

ERP koncepce společnE s ostatními informačními systémy. Nevýhodou tEchto systém] 

je nekonzistentnost informací (nelze serióznE mEUit porovnávat Best-of-Breed Uešení pro 

r]zné oblasti), obtížnEjší koordinace proces] a nutnost Uešení více IT projekt]. 

Lite ERP  

 Tyto systémy pUedstavují nabídku odlehčených verzí standardního ERP Uešení 

pro malé a stUednE velké podniky. Výhodou tEchto systém] je nízká cena a rychlá 

implementace. Nevýhodou je pak Uada nejr]znEjších omezení ve funkcionalitE, počtu 

uživatel] a možnostech rozšíUení. (SODOMKů, 2010) 

2.2.2 SCM 

 SCM je součástí manažerských aplikací, zajiš[ující optimalizační kroky podnik] 

k dosažení flexibility a velké dostupnosti, pUi zachování nízkých náklad]. Bývá 

označován jako Uízení dodavatelských UetEzc]. Tízením dodavatelských UetEzc]             

s využitím ICT výraznE zkracuje čas dodávacího cyklu a tím se zvyšuje spolehlivost 

dodání produktu zákazníkovi. SCM m]že být chápán jako soubor nástroj] a proces], 

sloužící k optimalizaci Uízení a dosažení maximální efektivnosti všech článk] 

dodavatelského UetEzce z pohledu koncového zákazníka.  
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Manažerské aplikace typu SCM bývají do podnik] implementovány pUedevším za 

účelem zkrácení doby cyklu dodávek, zlepšení komunikace mezi partnery v rámci 

UetEzce, snížení náklad], snížení zásob a zvýšení celkové flexibility UetEzce. (BASL, 

200Ř; BÉBR, 2005) 

„Klasický dodavatelský UetEzec mohl být v podstatE lineární a spočíval v realizaci 

základní vazby: (BASL, 2008) 

 dodavatel s výrobce s distributor s prodejce s zákazník“  

V tomto UetEzci putuje tok zboží smErem od dodavatele k zákazníkovi a opačným 

smErem pak putuje tok finančních prostUedk] a informací. (BASL, 2008) 

U aplikací typu SCM je vazba na zákazníka zajištEna funkcí Available to promise, tedy 

schopnost dodavatele pUislíbit zákazníkovi vyhovEní jeho požadavk]m a optimalizovat 

náklady spojené s plnEním tEchto požadavk]. PUíslib splnEní požadavk] zákazníka vždy 

probíhá na základE kontroly stavu skladových zásob jedné nebo více organizačních 

jednotek, pUípadnE nEkolika firem. (BÉBR, 2005)  

Komponenty pro SCM podle definice SCOR  

 „Často pUejímaná definice SCOR (Supply Chain Operation Reference Model) 

charakterizuje SCM jako: Kombinace umEní a vEdy zamEUující se na zlepšení zp]sobu, 

jakým podnik zajiš[uje komponenty pro vytvoUení výrobku nebo zajištEní služby 

dodávané zákazníkovi.“ (BASL, 2008) 

Jedná se o tyto komponenty: (BASL, 2008) 

• Plán (Plan) 

• Nákup (Source) 

• Výroba (Make) 

• Expedice (Deliver) 

• Reklamace (Return) 
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2.2.3 CRM 

 V dnešní dobE roste snaha o získání a udržení zákazníka ve vEtšinE společností.          

Pro zajištEní neustálých kontrakt] proto hraje velkou roli vytváUení a zlepšování 

obchodních vztah] se zákazníkem. Tuto oblast zajiš[uje aplikace s označením CRM, 

která m]že být prostUedkem pro realizaci zákaznické podpory a servisu. CRM pomáhá 

společnostem lépe poznat zákazníka, což výraznE napomáhá pUi uspokojení jeho potUeb. 

Úkolem aplikace pro Uízení vztah] se zákazníky není automatizace firemních proces], 

ale zajištEní schopnosti pružné reakce na neustále se mEnící konkurenční prostUedí na 

trhu.  (BASL, 2008; TVDRÍKOVÁ, 2008) 

  CRM m]že být realizován prostUednictvím základního a aplikačního software, 

technických prostUedk], podnikových proces] a lidských zdroj], které jsou určeny pro 

zajiš[ování a Uízení vztah] se zákazníky. Tyto služby jsou zajiš[ovány pUedevším 

v oblastech podpory obchodních činností, jako je prodej, marketing a zákaznické 

služby. (GÁLů, 2006) 

„V podnikovém Uízení nabízejí Aplikace CRM nEkolik možností využití:  

• nastavení podnikových proces] pUedevším s pozorností na péči o zákazníka, 

• v tomto ohledu se zamEUit na využití loajality zákazníka, neboli na jeho vErnost 

či stabilitu v obchodních vztazích s daným podnikem, 

• vytvoUení nových informačních služeb pro zákazníka využitím informačních                    

a komunikačních technologií“ (GÁLů, 2006)   

Z pohledu struktury bývají CRM systémy nejčastEji rozdEleny na tUi části: 

• ůnalytická část – Zde probíhají veškeré analytické práce s daty, která jsou 

získávána z operační a kooperační části CRM a dalších aplikací (ERP, apod.). 

Tyto analýzy jsou zamEUeny na získání znalosti zákazníka (chování, predikce, 

rizikovost, atd.) a jeho následné segmentace. (GÁLů, 2006; TVRDÍKOVÁ, 

2008) 
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„Analytická část CRM zastává tyto hlavní činnosti:  

- Segmentace zákazník]  

- Analýza marketingových kampaní 

- Predikce chování zákazníka  

Pro zpracování analýz se využívá technologií a aplikací Business Intelligence.“ 

(GÁLů, 2006) 

• Operační část – Zde probíhají veškeré obchodní procesy a podp]rné procesy 

interakcí se zákazníkem pUes r]zné typy kanál]. Operační část CRM zahrnuje 

aplikace pro podporu prodeje (SFA), automatizaci marketingu (EMA)                

a zákaznických služeb a podpory (CSS). (Tvrdíková, 200Ř; Gála, 2006)  

„Do operační části CRM patUí Back Office (podp]rné aplikace) a zejména Front 

Office (aplikace využívané pUi kontaktu se zákazníkem.)“ (TVRDÍKOVÁ, 2008)  

• Kooperační část – Zde probíhá koordinování a Uízení kontakt] se zákazníkem. 

Veškeré činnosti ohlednE kontaktu se zákazníkem jsou realizovány skrze 

kontaktní centra, která mají pUímou vazbu na centrální zákaznickou databázi. 

(TVRDÍKOVÁ, 200Ř; GÁLů, 2006) 

2.2.4 MIS 

 Manažerský informační systém (MIS) slouží v podniku pUedevším jako nástroj 

pro podporu strategického rozhodování a podporu Uízení podnikových proces]. 

Manažerský informační systém nEkdy bývá označován jako EIS (Executive Information 

System). MIS využívá nástroj] Business Inetlligence a datových sklad] (Data 

Warehouse), do kterých jsou shromaž@ována data z ERP, CRM, SCM a externích 

zdroj], na jejichž základE stojí podpora pro rozhodovací procesy nejen vrcholového 

managementu v podniku.  

Mezi hlavní nástroje MIS patUí Data Mining, neboli dolování dat, který se používá pro 

analýzu datových soubor] velkého rozsahu a jehož prostUednictvím podnik získává 

informace a znalosti nezbytné pro strategické rozhodování. 

Manažerský informační systém pUedstavuje IS/ICT podporu pro vrcholové i operativní 

rozhodování, která m]že mít bu@ podobu sjednocených, pUedmEtovE orientovaných 

databází navržených za tímto účelem nebo jednoduchých analýz provádEných 

v databázi transakčních systém]. (SODOMKA, 2010)  
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2.3  Data 

 Data lze definovat jako fakta nebo myšlenky v podobE napU. graf], map nebo 

znak], které vyjadUují skutečnost a jsou uloženy v takové podobE, aby byly 

srozumitelné pro pUíjemce a bylo možné je dále zpracovávat a pUenášet. Data m]žeme 

získat napU. pozorováním, výpočtem nebo četbou. „Data jsou základním materiálem, 

surovinou pro informace. Data se stávají informacemi v okamžiku, kdy pUinášejí 

pUíjemci nEco nového.“ (POŽÁR, 2010) 

2.4  Informace 

 Informace vniká interpretací dat na základE schopností a znalostí pUíjemce, který 

s tEmito daty pracuje. Jsou tedy výsledkem transformace dat na cokoliv, co má pro 

pUíjemce význam, hodnotu a pUispívá k obohacení jeho znalostí. V mnoha pUípadech je 

to právE lidský mozek, který tento proces provádí a vytváUí informace (výsledek 

procesu) tak, aby bylo možné s nimi mohlo dále pracovat. „Informace je význam, který 

je dat]m pUiUazen pUíjemcem a ovlivOuje jeho činnost. Data pak pro nEkteré pUíjemce 

z]stávají daty a pro jiné se stávají informacemi.“ (POŽÁR, 2010) 

„Informace je článkem zpracovatelského UetEzce:  

reálný svEt – data – informace - znalosti“ (GÁLA, 2006) 

2.5  Proces  

 „Proces je množina činností, které na sebe navazují a z definovaných vstup] 

vytváUejí požadovaný výstup. Tyto činnosti mají mEUitelné charakteristiky a váží na sebe 

zdroje (lidi, technologie, finance materiál, čas).“ (GÁLů, 2006)   

Jinými slovy data a informace nám Uíkají, co a v jakých strukturách obsahují, jde tedy    

o statický pohled na informatiku. Procesy nám na rozdíl od výše zmínEných dat              

a informací Uíkají, jakým zp]sobem by mEly probíhat a probíhají. Jde o dynamický 

pohled na informatiku. PUíkladem takových proces] m]že být: Registrace nového 

zákazníka nebo vyUízení objednávky. (GÁLů, 2006)  

Podnikový proces je proces, kterým podnik zajiš[uje naplnEní podnikových cíl], reaguje 

na významné události a zajiš[uje produkci plánovaných výstup] (produkt], služeb 

apod.). (VOTÍŠEK, 2008) 
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Podle r]zných pohled] m]žeme tyto procesy v podnikové informatice dále 

kategorizovat. Jeden ze základních pohled] kategorizuje procesy do tUí skupin podle 

jejich významu: 

• Hlavní procesy – jsou úzce spojeny s uspokojováním potUeb zákazníka, 

mají rozhodující dopad mimo jiné i na kvalitu finálního produktu, tedy 

na výkonnost celého podniku.   

• Podp]rné procesy – jsou vnitropodnikové procesy, které zajiš[ují 

podporu hlavním proces]m. 

• Tídící procesy – jsou procesy, které mají vytváUet Uídící data pro 

realizaci hlavních a podp]rných proces]. Podnik jejich prostUednictvím 

definuje svoji organizaci a administrační akty, jako jsou napU. smErnice, 

podnikové Uády a pravidla. (GÁLů, 2006; VOTÍŠEK, 2008)   

Tyto procesy lze kategorizovat i podle jejich vztahu k subjekt]m. DElíme je na: 

• Interní procesy – „Jsou procesy v rámci jednoho podniku, pUípadnE 

pouze jeho dílčích organizačních jednotek (závod], divizí apod.). 

Činnosti v tEchto procesech zahrnují pouze role vztahující se jen 

k danému podniku nebo útvaru. PUíkladem tEchto proces] je Uízení 

výrobní zakázky.“ 

• Externí, mezipodnikové procesy – „Jsou procesy zahrnující vztahy 

podniku k externím subjekt]m (obchodním partner]m, státní správE 

apod.), které pUekračují hranice podniku. ZajištEní činností u tEchto 

proces] je rozdEleno mezi nEkolik subjekt], které si v jeho pr]bEhu 

vzájemnE pUedávají vstupní a výstupní informace. PUíkladem externích 

proces] m]že být Uízení obchodní zakázky.“ (GÁLA, 2006) 

2.6  ůnalýza metodou HOS 8 

 Metoda HOS 8 je jednou z možností jak posoudit efektivitu podnikového  

informačního systému v pomErnE krátkém čase. Metoda je založena na posouzení osmi 

vybraných oblastí informačního systému a zjištEní, do jaké míry jsou zkoumané oblasti 

na stejné nebo podobné úrovni, tedy zda jsou vzájemnE vyváženy.  
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KromE posouzení tEchto oblastí metoda určí celkovou úroveO informačního systému, 

úroveO informační bezpečnosti a srovnání IS ostatních firem. Po stanovení všech 

výstup] analýzy, jsou vygenerována doporučení pro zlepšení efektivity IS v daném 

podniku. 

2.6.1 Zkoumané oblasti IS metodou HOS 8: 

 Posouzení informačního systému probíhá na základE vyhodnocení dotazníku.  

• Hardware 

• Software 

• Orgware 

• Peopleware 

• Dataware 

• Zákazníci 

• Dodavatelé 

• Management 
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3  ůNůLÝZů SOUČůSNÉ SITUůCE 

 V této kapitole bude pUedstaven zkoumaný subjekt, popsán současný stav jeho 

podnikového systému a procesy, které v podniku probíhají. ůnalýza bude mít nEkolik 

částí. V první části bude pUedstaven zkoumaný subjekt. V další části bude popsán 

podnikový informační systém subjektu pomocí SWOT analýzy a následnE se zamEUím 

na podnikové procesy. V poslední časti bude analyzován informační systém pomocí 

metody HOS Ř, zkoumající jednotlivé prvky tohoto systému. 

 

3.1  PUedstavení zkoumaného subjektu 

 VIVO CONECTION s.r.o. je soukromá česká firma, která se od svého vzniku 

v roce 2003 specializovala na provozování datové sítE pro pUístup k celosvEtové síti 

internet, což bylo z počátku pUedmEtem podnikání společnosti. Společnost se rovnEž 

specializuje na prodej a servis výpočetní techniky. V posledních nEkolika letech 

společnost rozšíUila své p]sobení i v oblasti vývoje softwarových aplikací, pUedevším 

ekonomického informačního systému s označením IKůRUS. KromE tohoto 

informačního systému společnost vyvíjí i webové aplikace „na míru“ podle požadavk] 

zákazníka. Společnost si zakládá pUedevším na kvalitE produkt] a poskytovaných 

služeb. Společnost v současné dobE p]sobí na JihozápadE Moravy, kde dohlíží             

na správu sítE mnoha firem, domácností a rozvod] kabelové televize. Společnost vlastní 

rozsáhlou bezdrátovou sí[ a nEkolik metropolitních optických sítí. KromE 

metropolitních sítí provozuje společnost více než 20 obcí s optickou pUístupovou sítí. 

Snahou společnosti je pUimEt zákazníky k využívání optického pUipojení k internetu 

namísto bezdrátového, proto se infrastruktura stávající optické sítE neustále rozšiUuje do 

všech smEr]. V projekci pro rok 2015 – 2016 je plánovaná výstavba dalších desítek až 

stovek kilometr] optických tras. 
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3.1.1 Historie společnosti 

 V roce 2001 zahájila firma provoz na živnostenské pod názvem VIVO 

EUROTECH. Z počátku se firma zabývala pUedevším prodejem a servisem výpočetní 

techniky a prodejem telekomunikačních služeb jiných partnerských operátor].  

V roce 2003 byla firma zapsána do obchodního rejstUíku pod názvem VIVO 

CONNECTION spol. s.r.o. s hlavním pUedmEtem podnikání v oblasti 

telekomunikačních technologií. V tomto roce rovnEž došlo k pUipojení prvních 

zákazník] a bytových komplex] pomocí bezdrátových technologií.  

O dva roky pozdEji firma podepsala kontrakt na dodávku bezdrátových technologií 

kanadské firmy Motorola a po dalších dvou velice úspEšných letech, kdy byl 

zdvojnásoben obrat, se o firmE začíná mluvit jako o inovátorovi s technologickým 

náskokem.  

V roce 200Ř nastává situace, ve které začíná být vybudovaná komunikační sí[ obtížnE 

spravovatelná a rozvoj dalších služeb už není na stávajících platformách možný. Vedení 

firmy se proto rozhodlo vytvoUit novou strategii s cílem vybudovat silnou a robustní 

infrastrukturu v regionu, na které bude možné v budoucnu provozovat moderní 

telekomunikační technologie a udržovat dlouhodobý rozvoj. Firma si byla vEdoma, že 

s touto strategií nebude dosahovat takových zisk] jako dUíve a bude muset naopak 

investovat, aby dosáhla svých cíl]. Firma si byla rovnEž vEdoma, že za tímto účelem 

bude muset vybudovat tým specializovaných pracovník] s novým pohledem na 

budování sítE.  

O rok pozdEji bylo vybudováno oddElení s projekcí a dokumentací sítE a stavební sekce. 

RovnEž byl vytvoUen tým pracovník] specializovaných na nové pUenosové technologie 

– optické dálkové a pUístupové sítE. BEhem tohoto roku byla zakoupena první 

projektová dokumentace a vystavEna první optická pUístupová sí[ v obci Sokolnice.    

Ve stejném roce firma rovnEž zakoupila kabelovou sí[ ve mEstE Bučovice a zahájila její 

kompletní rekonstrukci.  
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V roce 2010, po výstavbE prvních desítek kilometr] optických tras, bylo zUejmé, že 

infrastruktura sítE nem]že z]stat na starých základech. Bylo tedy rozhodnuto, že celou 

páteU sítE budou nadále obsluhovat pouze zaUízení značky CISCO a byl vytvoUen 

standard pro jejich správu a provoz. Dalším strategickým rozhodnutím firmy v druhé 

polovinE roku bylo, že koncoví zákazníci budou pUipojováni pouze pomocí pasivní 

optické pUístupové sítE a pro tento zámEr byly upraveny všechny stávající                        

i rozpracované projektové dokumentace.  

Byl rovnEž vybrán dodavatel aktivních prvk]. Vybraná technologie GPON 

pUedstavovala jednu z mála možností, které na tehdejším trhu existovaly.  

V roce 2012 firma spravuje již více než 100 km optické sítE a počet zákazník] čistE na 

optické pUístupové sítE pUesahuje 50%. Stále vyšší potUeba moderních technologií 

vyústila v dovoz prvního modulárního OLT pro technologii GPON firmy ZTE a byla 

uzavUena smlouva na vývoj software pro správu tEchto zaUízení pro potUeby českého 

trhu. V roce 2013 zaznamenala firma nejvEtší nár]st tržeb v]bec.    

V dnešní dobE je celá společnost fungující mechanismus složený z nEkolika celk]. 

Stavební sekce a oddElení projekce, které se zabývá dalším rozvojem a výstavbou sítE. 

Montážní skupiny pro rozvoj sítE pracují na rozšíUení počtu zákazník] v rámci 

postavené infrastruktury. Úkolem další části společnosti je péče o zákazníka, prodej 

služeb a provozování sítE. ů poslední částí společnosti je oddElení, které se zabývá 

rozvojem informačních systém] pro správu ekonomických činností a provozu 

telekomunikačních sítí. Díky novým bezvýkopovým technologiím je stavební sekce 

schopna pUipravit v mEstské a pUímEstské zástavbE až 5 000 metr] nových tras.  
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3.1.2 Služby a produkty  

Poskytování telekomunikačních služeb: 

• PUístup k internetu: poskytovaný na platformE pasivní optické sítE GPON        

(v rychlostech desítek a stovek Mb/s) 

• Kabelová televize: se službou pozastavení programu, pUehrávání ze záznamu 

nebo napUíklad videop]jčovna v set-top-boxu. 

• Fixní hlasové služby 

• Korporátní služby: zahrnující kompletní dodání IP konektivity pro stUední         

a velké firmy 

• Dark Fiber: pronájem nenasvícených vláken, pár] nebo i celých buffer] 

• Datové okruhy: nabízené po celé optické sítí i s možností pUipojení koncových 

bod] nEkterou z licencovaných i nelicencovaných bezdrátových technologií. 

Výstavba sítí: 

• OddElení projekce: 
- Projekce komunikačních vedení (od návrhu tras pUes pUípravu projektové 

dokumentace po projednání se stavebním úUadem a majetkoprávní 

zajištEní) 

- Vytyčení plánované trasy v terénu 

- ůutorský dozor u provádEné stavby a zajištEní servisu v pUípadE 

nenadálých potíží bEhem stavby 

- ZamEUení provedené stavby a pUíprava dokumentace skutečného 

provedení 

- VypoUádání stavby s vlastníky pozemk], vyhotovení GP a vklad            

do katastru nemovitostí 

• Stavební sekce: 
- Výstavba celých komunikačních tras na klíč 

- Dodávky výkopových prací ručních i strojových  

- ProvádEní elektronicky Uízených i neUízených hydraulických propich] 

zeminy 
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Telekomunikační montáže: 

• Záfuk a instalace optických kabel]: 
- Záfuk dálkových optických kabel] do trubek HDPE 40mm 

- Záfuk místních optických kabel] a svazk] optických vláken                  

do mirkotrubiček  

6 –20mm 

- Záfuk mikrotrubiček 6 – 20mm do trubek HDPE 40mm 

- Instalace kabeláží po domech a datových centrech 

- PUíprava kabelových tras po nemovitostech 

- Instalace závEsných kabel] pomocí vysokozdvižné plošiny 

• SvaUování optických vláken 

- SvaUování optických vláken včetnE instalace do rozvadEč] a pUípravy 

ODF 

- MEUení optických tras pUímou metodou 

- MEUení optických tras pomocí OTDR 

- MEUení disperzních kabel] 

- Nasazování systému CWDM a DWDM včetnE jejich mEUení 

Vývoj softwarových aplikací: 

• OddElení vývoje softwaru: 
- Ekonomický systém IKůRUS 

- Systém NMS IKůRUS pro zaUízení GPON ZTE 

- Systém NMS IKůRUS pro zaUízení DOCSIS 

- Systém NMS IKůRUS pro pUepínače a routery CISCO 

- Vývoj ekonomických aplikací na míru 

- Vývoj webových aplikací na míru 

- Implementace e-shop] na platformE IKůRUS 
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3.2  Organizační struktura 

 Společnost VIVO Conection, s.r.o. zahrnuje 7 oddElení, která zajiš[ují plynulý chod 

firmy. Všechna tato oddElení spadají, na pUání jednatele společnosti pod jeho kontrolu. OddElení 

vývoje softwarových aplikací má dva zamEstnance, kteUí pracují na vývoji informačního 

systému IKůRUS a vývoji softwarových aplikací specifických podle požadavk] zákazníka. 

Toto oddElení spolupracuje s oddElením technické infrastruktury, které zajiš[uje veškerou 

problematiku hardwarové povahy. OddElení projekce zamEstnává dva projektanty, kteUí mají za 

úkol naplánovat a vytyčit trasy optických vláken v terénu včetnE veškerých právních zajištEní, 

dokumentace a zajištEní servisu bEhem výstavby. OddElení realizace navazuje na práci oddElení 

projekce, tedy samotnou výstavbu optické sítE včetnE instalace a konfigurace všech aktivních 

prvk]. OddElení zahrnuje jednoho stavbyvedoucího a čtyUi zamEstnance s hlavním pracovním 

pomErem. Toto oddElení navíc zamEstnává podle velikosti zakázky potUebný počet brigádník]. 

Obchodní oddElení sleduje moderní trendy a analyzuje požadavky zákazník] pro zajištEní 

stálého zájmu o produkty společnosti. OddElení marketingu zahrnuje dva zamEstnance, kteUí se 

starají o veškerou propagaci společnosti. OddElení prodeje zamEstnává čtyUi prodejce, kteUí mají 

za úkol jednání se zákazníkem. 

 

Obrázek 2: Schéma organizační struktury [Zdroj: Vlastní] 
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3.3  Cílové skupiny zákazník] 

 Společnost VIVO CONECTION, s.r.o. p]sobí na Jihomoravském trhu, 

konkrétnE v segmentech výstavba optických sítí a provozování telekomunikačních 

služeb. Poskytované telekomunikační služby jsou smEUovány pUedevším do domácností 

a firem v rozsahu optické infrastruktury. Společnost je vlastníkem nEkolika mEstských 

sítí, proto se soustUedí hlavnE na novostavby a novE vystavené panelové domy, kde 

instaluje pUípojky do optické sítE a jejich prostUednictvím nabízí telekomunikační 

služby. NovE pUíchozí obyvatelé tEchto se tak po výbEru požadovaných služeb stávají 

zákazníky společnosti.    

3.4  ůnalýza konkurence 

 Snahou společnosti VIVO CONECTION, s.r.o. je pUimEt zákazníky, kteUí 

využívají bezdrátového internetového pUipojení, aby pUestoupili na pUipojení pomocí 

optických kabel].  V současné dobE p]sobí pUedevším na území Jižní Moravy, kde se 

každodennE stUetává se spoustou konkurenčních společností. Mezi nejvEtší konkurenční 

společnosti patUí UPC, s.r.o., Faster, s.r.o., SMART COMP, a.s., DIAL TELECOM, 

s.r.o.  

3.4.1 UPC 

 Společnost UPC Česká republika, s.r.o. byla založena roku 1991. V současné 

dobE je nejvEtším českým poskytovatelem placených televizních služeb, 

širokopásmového vysokorychlostního internetového pUipojení. Společnost rovnEž 

poskytuje telekomunikační služby na bázi VoIP. Internetové pUipojení společnosti UPC 

je v současné dobE nejrychlejší v České republice s rychlostí až 230 megabajt].  

3.4.2 Faster, s.r.o. 

 Společnost faster, s.r.o. poskytuje vysokorychlostní internet pomocí optických 

kabel] a služeb ve vlastním datovém centru. Je rovnEž hlasový operátor a výrobce VoIP 

ústUeden IPBX. Společnost rovnEž nabízí budování optických tras i metropolitních sítí 

od projektu až po realizaci, kompletní dodávku Uešení VoIP pro ISP na klíč včetnE 

terminace do veUejné telefonní sítE, správy a servisu a pronájem ethernetových okruh], 

VLůN nebo pronájem nenasvícených optických vláken (dark fiber).  
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3.4.3 SMART Comp, a.s. 

 Společnost SMATR Comp, a.s. je poskytovatelem telekomunikačních služeb.    

Je vlastníkem a provozovatelem telekomunikační sítE NETBOX. Na trhu se pohybuje 

již více než 15 let a v současné dobE poskytuje vysokorychlostní internetové pUipojení 

s rychlostí až 100 Mb/s a televizi v HD kvalitE s možností výbEru až 140 kanál].  

3.4.4 DIAL TELECOM 

 Dial telecom je celonárodní telekomunikační operátor, který poskytuje 

kompletní portfolio hlasových, internetových, datových a hostingových služeb 

prostUednictvím vlastní optické sítE. Byla založena v roce 2000, je držitelem certifikát] 

ISO 9001:2009 se zamEUením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu 

environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro Uízení informační bezpečnosti. 

Sí[ Dial Telecomu je velmi dobUe propojena s ostatními mezinárodními i národními 

operátory a nepUetržitE monitorována z vlastního dohledového centra. 

3.5  Marketingová strategie 

 Marketingová strategie společnosti je primárnE zamEUena na získání co 

nejvEtšího počtu rezidentních uživatel] v novE vybudovaných lokalitách, tedy 

vybudování jasných cíl]. Cílem marketingové strategie pro kalendáUní rok 2015           

je získání Ř00 až 1000 nových rezidentních uživatel] právE v tEchto novE 

vybudovaných lokalitách. Společnost se snaží oslovit potenciální zákazníky pUedevším 

na frekventovaných místech v dosahu infrastruktury optické sítE a v místech 

s plánovanou výstavbou sítE. Pro oslovení zákazník] společnost využívá nEkolik 

zp]sob]. Pozornost si společnost snaží získat prostUednictvím vystavování reklamních 

banner], šíUením leták] a sociálních sítí. PUilákat potenciálního zákazníka mohou také 

slevové akce v podobE nabídek zvýhodnEných balíčk], ale i slevy na počítače, tablety 

nebo mobilní telefony na internetových stránkách společnosti. NicménE, marketing není 

pUíliš silnou stránkou společnosti, proto oddElení marketingu zvažuje další možnosti 

získání nových zákazník]. Společnost by se chtEla zamEUit na další skupiny zákazník] 

z Uad student] nebo domácností. Jedná se o poskytování výhodných balíčk] mobilního 

volání pro rodiny s voláním zdarma mezi nEkolika čísly. Pro zákazníky nejen z Uad 

student] společnost chystá podzimní nabídku akčních balíčk] služeb s tabletem zdarma.  
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3.6  ůnalýza prostUedí PESTE 

 Následující část poskytuje komplexní náhled na vnEjší prostUedí společnosti 

pomocí analytické metody PEST a vysvEtluje s ní spojené vlivy, p]sobící na samotnou 

činnost společnosti. ůnalýza se zabývá možnými zmEnami a dopady v oblasti politicko-

právních, ekonomických, sociálních, technologických a ekologických aspekt].   

Politické faktory 

 Společnost VIVO CONECTION, s.r.o. podléhá pUedevším legislativním 

pUedpis]m upravujícím činnost podnikání na území České republiky. Jsou to pUedevším 

stavební zákon č. 1Ř3/2006 Sb. a zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích. Tyto 

zákony v posledních letech prošly nEkolika zmEnami.  ZmEna stavebního zákona se 

týkala územního rozhodnutí o zmEnE sazeb, pUičemž konkrétní sazba, týkající se 

společnosti byla zvýšena z 1000 Kč na 10 000 Kč. ZmEna v telekomunikačním zákonE 

spočívala v ustanovení oprávnEní pro telekomunikační služby týkající se rozsah], apod. 

Společnost je oprávnEna vyvlastnit pozemky za účelem položení kabelu v pUípadE 

neshody ve vyjednávání s vlastníky pozemk].  

Ekonomické faktory 

 Ekonomickou stránku společnosti ovlivOují mimo jiné faktory zmínEné výše, 

pUedevším se jedná o danE, jejichž výše má pUímou vazbu na ceny produkt] a služeb. 

NicménE, společnost je ovlivnEna i dalšími faktory. Skutečnost, že Evropská unie 

projevila snahu o rozšíUení vysokorychlostního internetu do všech částí České 

republiky, kde tak nebylo doposud učinEno, by mohla mít velice kladný dopad 

napUíklad v podobE vlny novE pUíchozích zákazník] nebo vEtších zakázek na výstavbu 

optické sítE. Dotace ze strany Evropské unie pro podporu tohoto projektu se očekává na 

konci letošního roku, s plánovanou realizací do čtyU let od zahájení projektu. 
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Sociální faktory 

 Na základE pr]zkum] bylo zjištEno, že místní populace, vlivem životního stylu 

neustále stárne, tedy pUibývá senior] a obyvatel ve vyšších vEkových kategoriích. Tento 

vývoj tedy smEUuje ke snižování počtu potenciálních zákazník] z nižších vEkových 

kategorií, a naopak ke zvyšování počtu potenciálních zákazník] z vyšších vEkových 

kategorií. Navzdory této skutečnosti, jsou telekomunikační služby poptávány spíše        

u zákazník] z nižších vEkových kategorií. Starší lidé nemají pUíliš velký zájem              

o internetové pUipojení, proto jejich volbou bývá vEtšinou pouze televizní vysílání. 

Technologické faktory 

 Oblast poskytování telekomunikačních služeb zažívá v posledních letech velký 

rozvoj, a[ už v poskytování televizního vysílání nebo v rychlosti internetového 

pUipojení, dosahující až stovek Mb/s. S tím je spojena nutnost neustále inovovat 

stávající vybavení za výkonnEjší. Společnost vždy provede výstavbu optické sítE na 

stávající platformE (napU.: GPON), ale po určité dobE vzniká potUeba inovovat hned       

z nEkolika d]vod]. NejčastEjšími d]vody bývá zvýšení výkonu sítE nebo zavedení 

nových služeb, které stávající platforma nepodporuje. Společnost si je vEdoma 

d]ležitostí této inovace, proto uvolOuje 10 – 15% svého rozpočtu právE na inovace. 

Očekávané digitální televizní vysílání DBTV 2 by mohlo zásadním zp]sobem ovlivnit 

trh s telekomunikačními technologiemi. Mohlo by zp]sobit negativní dopady v podobE 

zvýšení nabídky digitálního vysílání. Televizní vysílání IP TV, poskytované společností 

VIVO má však ve srovnání s digitální televizí výhodu v podobE funkce zpEtného 

sledování program] v čase.   

Ekologické faktory 

 Vzhledem k pUedmEtu podnikání, vycházejícího z výstavby optických tras 

v terénu a provozování telekomunikačních služeb v rámci této infrastruktury, je snahou 

společnosti nenarušit ekologickou rovnováhu. Toho se snaží dosáhnout prostUednictvím 

zatravOování a údržby míst s pokládkou optických kabel] po vymezenou dobu. Dále 

společnost zavedla úsporná energetická opatUení, týkající se provozu samotné sítE. Na 

všech pracovištích je tUídEn odpad a likvidace zbytk] HDPE trubek z výstavby sítE 

probíhá na základE smlouvy v rámci jedné nejmenované společnosti.  
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3.7  Analýza 7S  
 

 Strategie 

 Vizí společnosti je znásobit současnou délku tras infrastruktury optické sítE         

a poté na této infrastruktuUe provozovat telekomunikační služby, pUípadnE tuto 

infrastrukturu pronajímat tUetím stranám, pUičemž bude zahájena výstavba obdobné 

infrastruktury v nezasí[ované části ČR. Od vize společnosti se odvíjí samotná strategie, 

kterou je udržet si stabilní pozici na trhu, zvýšit úroveO poskytovaných služeb a rozšíUit 

celkové povEdomí o společnosti. 

Systém  

 Společnost využívá informačního systému IKůRUS, který bude specifikován 

níže. Navzdory jistým nedostatk]m, je tento systém v současné dobE pro společnost 

vyhovující, nicménE neustále pracuje na jeho zlepšení a vývoji jeho jednotlivých částí. 

V blízké budoucnosti se očekává vydání nové verze tohoto systému. Navzdory 

skutečnosti, že informační systém IKůRUS spadá pouze do oblasti CRM, vedení 

prozatím neuvažuje o implementaci komplexního Uešení informačního systému.  

 

Sdílené hodnoty 

 Společnost v současnosti spolupracuje s mEstskou policií Šlapanice na 

společném projektu vybudování kamerového informačního systému ve všech mEstech   

a obcích s optickou infrastrukturou společnosti VIVO CONECTION, který by mEl 

pUispEt ke snížení kriminality v dané oblasti. Společnost se rovnEž zvažuje podpoUení 

návrhu na zavedení infokanálu do televizního vysílání, který by informoval o veškerém 

dEní v daném mEstE či obci.   

Struktura 

 Struktura společnosti byla blíže popsána v kapitole organizační struktura 

společnosti. Jedná se o strukturu společnosti s ručením omezeným s pevnE danou 

hierarchií zamEstnanc] a jasnE danými právy i odpovEdností.  
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Styl Uízení společnosti 

 Společnost si uvEdomuje d]ležitost komunikace se zákazníkem a dbá, aby byl 

zákazník vždy spokojen. Proto jsou všichni zamEstnanci, kteUí pUi své práci pUicházejí 

do kontaktu se zákazníkem pravidelnE školeni.  Všichni zamEstnanci si uvEdomují 

d]ležitost svých pracovních pozic, a proto intenzivnE pracují na zvýšení své úrovnE 

kvalifikace a profesionality. 

Spolupracovníci  

 Společnost si zakládá na spokojenosti svých zákazník], ale i svých zamEstnanc],            

a proto jim, kromE finančního ohodnocení poskytuje i prémie v podobE benefit]             

a r]zných firemních akcí. Společnost rovnEž nabízí pracovní pUíležitost pro čerstvé 

absolventy vysokých i stUedních škol.   

Schopnosti 

 Majitel a spoluzakladatel společnosti je odborníkem v oblasti telekomunikačních 

technologií s dobrou znalostí trhu a všeobecným pUehledem v oboru, díky čemuž je schopen 

velice efektivnE Uídit chod celé firmy a držet se současných trend]. Personál společnosti všech 

oddElení je pravidelnE proškolován.   
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3.8  SWOT Analýza společnosti 
 

Tabulka 1: SWOT analýza [Zdroj: vlastní] 
V

ni
tU

ní
 a

na
lý

za
 

Silné stránky Slabé stránky 

• Vlastnictví mEstských sítí 
• Informační systém IKůRUS 
• Mladá a flexibilní firma 
• Robustní technologický 

základ 
 

 
 
 

• Omezená p]sobnost 
• Absence komplexního IS/ICT 

Uešení 
• Omezená možnost financování 

rozvoje společnosti 
 

 

V
nE

jš
í a

na
lý

za
 

PUíležitosti Hrozby 
• Expanze do dalších částí ČR 
• PUíchod mobilních 

virtuálních operátor] 
• RozšíUení portfolia produkt] 

a služeb 
 

 

• Vstup nové konkurence na trh 
• Masové snížení cen 

telekomunikačních služeb 
• Zvláštní zdanEní 

telekomunikačních služeb 
 
 

 

3.9  Současný stav informačního systému podniku 

 Společnost VIVO CONECTION, s.r.o. nevyužívá informační systém typu ERP, 

který by zajiš[oval všechny hlavní podnikové procesy. V současné dobE využívá pouze 

dohledový systém s označením IKůRUS, který zajiš[uje bezchybné poskytování 

telekomunikačních služeb. Ostatní klíčové podnikové procesy jsou zajiš[ovány 

prostUednictvím samostatných aplikací a podp]rného softwaru, jejich zpracování tedy 

probíhá „ručnE“. Společnost má vlastní podnikovou sí[, do které jsou pUipojeny 

jednotlivé pracovní stanice, notebooky a další zaUízení.   

3.9.1 Hardware 

 Společnost VIVO CNECTION, s.r.o. využívá počítače, notebooky, tablety          

i mobilní telefony výhradnE značky ůpple. V současné dobE společnost disponuje tUemi 

stolními počítači typu iMac, které slouží jako pracovní stanice v kanceláUích v sídle 

společnosti ve šlapanicích. Tyto počítače mají konfiguraci:  
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Tabulka 2: Konfigurace stolních PC, zdroj: vlastní 

Komponenty Parametry 

Operační systém Mac OS 

Procesor Intel core i5 (1,4 GHz, Turbo boost 2,7 GHz) 

Operační pamE[ 8 GB 

Grafická karta Intel HD 5000 

Pevný disk 500 GB 

Display 21.5‘‘ 
 

Společnost dále disponuje sedmi notebooky typu MacBook Air. Tyto notebooky slouží 

zároveO jako pracovní stanice v podobE stolních počítač] i jako nástroj pro externí 

pracovníky. Tyto notebooky mají s drobnými výjimkami tuto konfiguraci: 

Tabulka 3: Konfigurace notebook], zdroj: vlastní 

 

Společnost dále využívá pEt tablet] iPad, které do jisté míry nahrazují notebooky pro 

externí pracovníky a jejich práci v terénu.  

3.9.2 Software 

 Společnost využívá hardware značky ůpple, tím pádem využívá operační systém 

Mac OS, doplnEný o kanceláUský balíček Microsoft office. KromE kanceláUského 

balíčku Microsoft office společnost pro práci s daty využívá aplikace pages a numbers, 

což jsou alternativy známých aplikací Microsoft Word a Microsoft Excel. Dalším 

softwarem, používaným výhradnE pUi projekci nových optických sítí je program 

Microstation.  

Komponenty Parametry 

Operační systém Mac OS 

Procesor Intel core i7 (1,7 GHz, Turbo boost 3,3GHz) 

Operační pamE[ 8 GB 

Grafická karta Intel HD 5000 

Pevný disk 512 GB SSD 

Display 13‘‘ 
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3.9.3 IKARUS 

  PUestože se na první pohled zdá, že informační systém Ikarus patUí do kategorie 

CRM, jeho primární funkcí je Uízení a dohled nad aktivními prvky optické infrastruktury 

provozované společností (CISCO, GPON). V současné dobE neexistuje žádný jiný 

oficiální program, který by tuto činnost zajiš[oval. Ikarus neobsahuje žádné analytické 

nástroje typu Business Intelligence, má ovšem funkci pro grafické zobrazení vedených 

záznam]. Tato funkce je využívána společností pro snadné získávání informací 

napUíklad z prodeje televizí za minulé roky nebo poruchovosti zaUízení CISCO pro 

danou firmu, které slouží pro manažerské rozhodování. Ikarus obsahuje nEkolik 

modul], které zajiš[ují správný provoz celé infrastruktury optické sítE, do které patUí 

sama společnost. Společnost VIVO tento systém vyvíjí, nabízí prodej licencí a upravení 

systému Ikarus na míru.  

3.10 ůnalýza HOS Ř  
 ůnalýza podle metodiky HOS Ř je zamEUená na posouzení současného stavu 

informačního systému společnosti. ůnalýza je založena na vyhodnocení osmi 

nejd]ležitEjších oblastí informačního systému na základE dotazníku, dostupného na 

internetových stránkách zefis.cz (ZEFIS, 2015). Informační systém by mEl být vyvážený ve 

všech zkoumaných oblastech. Pro správné zhodnocení informačního systému je nutné, 

aby dotazník vyplnila osoba, která daný informační systém zná a pracuje s ním. Dotazník 

vyplnil pan Michal Uher, který ve společnosti zastává funkci obchodního Ueditele. 

 

3.10.1 Vyhodnocení analýzy HOS 8 

 Jak již bylo zmínEno výše, metoda HOS Ř zkoumá osm nejd]ležitEjších oblastí 

informačního systému podniku. Jsou to oblasti Hardware, Software, Poepleware, 

Orgware, Dataware, Dodavatelé, Zákazníci a Management. 
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Obrázek 3: Grafický výstup analýzy HOS Ř [Zdroj: ZEFIS, 2015] 

ůnalýza vyhodnotila celkovou úroveO informačního systému známkou 2, tedy 

spíše špatná úroveO. Celková úroveO informačního systému byla hodnocena podle 

nejslabšího článku zkoumaných oblastí. Dále pak analýza ohodnotila osm 

nejd]ležitEjších oblastí informačního systému známkou od 1, pUedstavující špatnou 

úroveO, až po 4, pUedstavující dobrou úroveO. Vyhodnocení jednotlivých oblastí           

je popsáno následující tabulkou: 

Tabulka 4: Vyhodnocení analýzy HOS Ř [Zdroj: ZEFIS, 2015] 

Oblast hodnocení Známka Slovní ohodnocení 
Hardware 3 spíše dobrá úroveO 

Software 2 spíše špatná úroveO 

Orgware 3 spíše dobrá úroveO 

Peopleware 3 spíše dobrá úroveO 

Dataware 3 spíše dobrá úroveO 

Zákazníci 3 spíše dobrá úroveO 

Dodavatelé 3 spíše dobrá úroveO 

Management IS 3 spíše dobrá úroveO 
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Jak je patrné z obrázku č. 3, informační systém společnosti VIVO CONNECTION 

má jisté nedostatky v oblasti software. Společnost má snahu tento systém neustále 

vyvíjet a aktualizovat podle vlastních požadavk] i požadavk] svých zákazník]. 

Z tohoto hlediska je samotný software pro společnost dostačující. NicménE, stále je co 

zlepšovat. Společnost v současné dobE nemá žádný systém pro kontrolu docházky, 

plánování a Uízení nepUítomnosti zamEstnanc]. V části bakaláUské práce, zabývající se 

vlastními návrhy, se tedy zamEUím na tuto problematiku.   

 

3.11 Podnikové procesy 

 Společnost VIVO CONNECTION s.r.o. se zabývá pUedevším výstavbou optické 

infrastruktury a prodejem telekomunikačních služeb, proto zde probíhá nespočet 

proces]. Mezi nejd]ležitEjší podnikové procesy společnosti patUí výstavba optické 

infrastruktury, včetnE veškerých návrh] a projekce tras. Dále nabídka a prodej služeb 

zahrnující procesy od oslovení potenciálních zákazník] až po péči o stávající zákazníky. 

Problém nastává v pUípadE, že se nepodaUí pUedejít výpadku sítE a[ už poškozením 

optických tras nebo závadou aktivních prvk] a v pUípadE nedodání záložních spoj], či 

aktivních prvk] od dodavatel].  

• Návrh optické sítE 

- Technické Uešení 

- Projekce kabelových tras 

- Realizace kabelových tras 

- Instalace technologie 

• Rozvoj optické sítE 

- Pr]zkum trhu v dané lokalitE 

- Oslovení potenciálních zákazník] 

• Vývoj software 

• Prodej a nabídka služeb 

- Získání nových zákazník] 

- Péče o stávající zákazníky 

- Tízení marketingu 

- UzavUení obchodu 
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• Instalace pUípojek do optické sítE 

- Technická obhlídka místa instalace 

- Montáž stožár], výložník] 

- Instalace pasivních prvk] 

- Instalace a konfigurace aktivních prvk]  

• Dohled nad stavem sítE 

- PUedcházení výpadk] sítE 

- Servisní zásah u zákazníka 

• Tízení skladu 

- Tízení skladových zásob 

- Evidence 

- Kontrola funkčnosti skladových zásob 

• Tízení nákupu 

• Tízení mezd 
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4  VLůSTNÍ NÁVRHY 

 V této části budou zpracovány návrhy na modifikaci částí informačního systému 

za účelem zlepšení současného stavu společnosti.  

Shrnutí současné situace 

 Společnost VIVO Connections se specializuje na poskytování telekomunikačích 

služeb, pUedevším v oblasti pUipojení do internetové sítE vybudované na vlastní 

infrastruktuUe optické sítE. Dále pak na poskytování kabelového televizního vysílání      

a mobilních telefonních služeb včetnE pevné linky. Společnost disponuje dynamickým 

dohledovým systémem IKůRUS, který mimo jiné plní funkci systému pro kontrolu 

stávajících pUípojek na optické infrastruktuUe společnosti, ale informační systém jako 

takový nemá. 

VEtšina firemních proces] týkající se objednávek vzniká na základE údaj] 

z elektronického obchodu na internetových stránkách společnosti nebo telefonickou 

cestou. Procesy týkající skladových zásob vznikají na základE pr]bEžné evidence 

nEkterým ze zamEstnanc]. Společnost rovnEž využívá knihu jízd pUedevším za účelem 

evidence výjezd] ke klient]m. Mezi další d]ležité firemní procesy patUí mzdy, 

účetnictví a finance.  

Návrh nového informačního systému jsem zpracoval na základE požadavk] společnosti 

popsaných níže. Společnost by chtEla do budoucna více rozšíUit svoji stávající optickou 

infrastrukturu do dalších mEst a okolí, získat nové klienty a vytvoUit infokanál, který 

bude součástí balíčku nabízených služeb. Z tohoto d]vodu bude automatizace firemních 

proces] velice d]ležitá z hlediska úspory času i náklad] na každodenní provoz 

společnosti. 
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3.1       Návrh informačního systému  
 

Plánování a Uízení lidských zdroj] je neodmyslitelnou součástí společnosti. Proto    

je mým návrhem Uešení pro zvýšení efektivnosti právE u Uízení lidských zdroj]. 

Společnost momentálnE postrádá integrovaný docházkový systém. DElba práce, 

kontrola docházky a plánování absence probíhá ve společnosti mimo jiné 

prostUednictvím aplikace ůpple KalendáU. V rámci informačního systému IKARUS      

je možno provádEt základní účetní operace jako je napUíklad fakturace, ale ostatní účetní 

funkce neumí. Mým návrhem pro zvýšení efektivity společnosti je návrh docházkového 

systému a návrh modulu informačního systému pro plánování a Uízení lidských zdroj]. 

Tento návrh chci realizovat prostUednictvím výbEru vhodného dodavatele z nEkolika 

kandidát]. Jednotlivé kandidáty mezi sebou porovnám a pomocí kriteriální tabulky 

zvolím nejvhodnEjšího z nich. 

 

3.1.1 ůnalýza požadavk] společnosti 
 

Prvním požadavkem společnosti je návrh modulu informačního systému s možností 

plánování absence, rozdElení úkol] mezi jednotlivé zamEstnance s možností evidence 

pUiUazených úkol] a v neposlední UadE nástroj pro usnadnEní jednotlivých proces] 

účetnictví a tím jejich urychlení. Rozpočet pro poUízení nového informačního systému 

je 30 000Kč. Společnost tedy požaduje od nového informačního systému pokrytí tEchto 

modul]: 

• Mzdy  

• Personalistika 

• Sklady 

• DaOová evidence 

• Pokladna 

• Nabídky, poptávky, objednávky 

• Fakturace 

• Majetek 
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Tento systém by mEl využívat jednatel společnosti pro pUidElení pracovník] pUi vEtších 

projektech nebo pro efektivnEjší kontroling. Vedoucí všech oddElení společnosti mohou 

systém využívat pro dElbu práce mezi jednotlivé pracovníky a pro samotný kontroling. 

Jednotliví pracovníci mohou tento systém využívat pro plánování absence, respektive 

dovolených, návštEvu lékaUe apod. Systém by mEl být zároveO schopný evidence 

pUiUazených úkol] jednotlivým pracovník]m v časové ose.  

3.1.2 Kriteriální tabulka 
 

Nyní sestavím kriteriální tabulku. Požadavky na nový informační systém jsou 

seUazeny podle priority, kterou jim pUiUadila sama společnost. Číslo jedna pUedstavuje 

požadavek s nejvyšší prioritou, a naopak číslo osm pUedstavuje požadavek s prioritou 

nejnižší.  

Tabulka 5: Kriteriální tabulka požadavk] společnosti [Zdroj: Vlastní] 

Požadavek Priorita 

Bezpečnost 1 

Rychlost a pUesnost  2 

Cena  3 

Technické požadavky 4 

Pokrytí všech požadavk] 5 

Jednoduchost 6 

Servis 7 

Uživatelské prostUedí 8 

 

3.1.3 VýbEr vhodného Uešení 

V této části vyberu nEkolik potenciálních kandidát] z Uad dodavatel] 

informačních a docházkových systém] podle požadavk] společnosti. Jednotlivé 

kandidáty zde pUedstavím a porovnám. NáslednE zjistím, kteUí z kandidát] splOují 

všechny požadavky a zúžím výbEr na kandidáty, kteUí se nejvíce pUiblíží požadavk]m 

společnosti. Mezi potenciální dodavatele patUí společnosti Helios, ůBRů a Cígler 

software, a.s. 
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Tešení společnosti ůBRů 

 Společnost ůBRů je jedním z významných dodavatel] informačních systém]. 

Společnost nabízí jak hotové Uešení, tak i Uešení n a míru. Klient má rovnEž možnost 

zvolit si jednotlivé moduly a sestavit si informační systém sám. Dále nabízí online 

účetní systém pro menší a stUednE velké firmy. Tento online účetní systém jsem zvolil 

z d]vodu, protože společnost VIVO Connection disponuje vlastní zabezpečenou 

internetovou sítí. Mezi výhody tohoto systému patUí provoz v cloudu v cenE, tedy 

pUipojení kdykoliv odkudkoliv, dále kvalitní zabezpečení, silné šifrování a kvalitní 

záloha. Tento systém rovnEž nabízí otevUené programátorské rozhraní REST ůPI, které 

umožOuje napojení libovolného systému a je snadné pro každého programátora. Licenci 

tohoto systému lze bu@ pronajmout nebo zakoupit na internetových stránkách 

dodavatele. Cena tohoto systému se pohybuje od 3 950 Kč až po 9 950 Kč za licenci pro 

jednoho uživatele v závislosti na variantE produktu. Pro společnost VIVO Connection 

jsem zvolil nákup tUí licencí varianty Business s cenou 6 950 Kč za licenci. Celková 

cena tohoto produktu je tedy 20 850Kč bez DPH. Roční údržba tohoto systému je pro 

prvních 12 mEsíc] zdarma, náklady na každý další rok jsou ve výši 7 350 Kč. 

 Tento systém obsahuje moduly: 

• DaOová evidence 

• Podvojné účetnictví 

• PUíspEvkové organizace 

• Neziskové organizace 

• Fakturace 

• Banka a pokladna 

• Sklady 

• Majetek 

• Mzdy a personalistika 

• Nabídky, poptávky, objednávky 
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Tešení společnosti Helios 

 Dalším z dodavatel] informačních systém], které jsem zvolil pro společnost 

VIVO Connections je společnost Helios. Společnost rovnEž nabízí nEkolik Uešení 

v r]zných balíčcích. Společnost nabízí i Uešení na míru, nicménE balíčky vybraných 

modul] jsou ekonomicky výhodnEjší. Nevýhodou tEchto balíčk] je skutečnost, že je 

nelze dále rozšíUit. Já jsem zvolil variantu balíčku Helios Easy Komplet, která pokrývá 

vEtšinu požadovaných modul]. Cena tohoto Uešení pro tUi licence je 44 ř00 Kč a cena 

roční podpory je ř Ř00 Kč. 

Tato varianta obsahuje moduly: 

• Účetnictví 

• Pokladna 

• Majetek 

• Sklady 

• Nabídky 

• Fakturace 

• Firemní aktivity (CRM) 

• Mzdy – 25 výplat 

• PUenesená daOová povinnost a Creditcheck 

 

Tešení společnosti Cígler software, a.s. 

 Společnost Cílger software je dodavatelem účetního programu MONEY            

ve variantách S3, S4, S5. Každá z tEchto variant obsahuje cenovE zvýhodnEné 

komplety, které se liší dostupnými moduly a funkcemi. Dodavatel rovnEž nabízí 

možnost rozšíUení nEkterých z tEchto komplet] o další moduly. Vzhledem k velikosti 

společnosti VIVO Connections a jejím požadavk]m jsem zvolil variantu MONEY S3 

Business, která má dostačující skladbu modul] a funkcí, aby vyhovEla požadavk]m 

společnosti. Cena první licence tohoto systému je 9 řř0 Kč bez DPH a cena každé další 

licence je 1 řř0 Kč. Společnost VIVO Connection požaduje tUi licence, celková cena je 

tedy 13 ř70 Kč bez DPH. Roční podpora systému pro tUi licence stojí 3270 Kč bez 

DPH. 
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Systém Money S3 Business disponuje tEmito funkcemi: 

• Technická podpora 

• Neomezený počet doklad] 

• DaOová evidence 

• Majetek 

• Sklady a objednávky 

• Mzdy  

3.1.4 Shrnutí možných Uešení 

Pro pUehlednost a snadnou orientaci výše zmínEných informačních systém] jsem 

vytvoUil následující tabulku. 

Tabulka 6: Shrnutí možných Uešení IS [Zdroj: Vlastní] 
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3.1.5 Kriteriální tabulka firemních požadavk] 

V následující tabulce, která slouží pro výbEr vhodného informačního systému                      

pro společnost VIVO, byly jednotlivým požadavk]m pUidEleny váhy dle priority 

společnosti. Váhy byly pUidEleny následujícím zp]sobem: 

• Bezpečnost – 20% 

• Rychlost a pUesnost – 10% 

• Cena – 15% 

• Technické požadavky – 20% 

• Pokrytí všech modul] – 15% 

• Jednoduchost – 5% 

• Servis – 10% 

• Uživatelské prostUedí – 5% 

Hodnocení jednotlivých požadavk]: 

• SplOuje – 2 

• SplOuje částečnE – 1 

• NesplOuje – 0 

 

Tabulka 7: Kriteriální tabulka firemních požadavk] [Zdroj: Vlastní] 
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3.1.6 Kriteriální tabulka modul] informačních systém] 

V následující tabulce budou zhodnoceny jednotlivé moduly informačních 

systém]. V této tabulce mají všechny parametry stejnou váhu. 

Stupnice, podle které budou hodnoceny jednotlivé moduly informačních systém] 

vypadá takto: 

• Výborný – 4 

• Chvalitebný – 3 

• Dobrý – 2 

• Dostatečný – 1 

• Nedostatečný – 0  

Tabulka 8: Kriteriální tabulka modul] IS [Zdroj: Vlastní] 
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3.1.7 Výsledné Uešení – ABRA FlexiBee 

Na základE veškerých analýz a zpracovaných tabulek společnosti VIVO 

Connections doporučuji nákup informačního systému ůBRů FlexiBee. Tento online 

účetní systém lze využít jak kompletnE i v cloudu bez starosti o údržbu server] nebo 

aktualizace, zabezpečení a zálohu dat. Jedním z hlavních d]vod] pro volbu IS ůBRů 

byla podpora platformy MAC OS. Mimo základní funkce a moduly nabízí tento 

informační systém další využitelné moduly jako napUíklad ůdresáU, účetní analýzy,      

e-faktura a elektronické bankovnictví. Dále je možné IS rozšíUit o programátorské 

rozhraní REST ůPI pro snadné napojení na jiné aplikace.  
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PEt d]vod], proč zvolit ůBRů FlexiBee: 

• Rychlé a pUehledné rozhraní pro maximální efektivitu práce  

• Podvojné účetnictví i daOová evidence 

• Mzdy a personalistika, Sklady a ceníky, Obchodní partneUi 

• Vysoká bezpečnost i pUi využití v Cloudu 

• Programátorské rozhraní ůPI 

 

Velmi pUíznivou informací je i cena tohoto systému se 3 licencemi za 20 850Kč bez 

DPH s roční údržbou ve výši 7 350 Kč. Další pUíznivou zprávou je první rok technické 

podpory zdarma.  

 

Obrázek 4: Ukázka uživatelského prostUedí [Zdroj: FLEXIBEE, 2017] 
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Obrázek 5: Ukázka obrazovky – Modul prodej [Zdroj: FLEXIBEE, 2017] 

 

 

Obrázek 6: Ukázka obrazovky – Modul obchodní partneUi [Zdroj: FLEXIBEE, 2017] 
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3.1.8 Implementační harmonogram 

V této části se pokusím nastínit harmonogram implementace informačního 

systému. PUi tvorbE takového harmonogramu je d]ležité dodržet posloupnost, pUípadnE 

soubEžnost jednotlivých částí implementace. 

ůBRů FlexiBee Business pUedstavuje balíček hotového Uešení nabízený dodavatelem. 

PUi implementaci samotné je tedy možné, že se vyskytne potUeba drobnEjších úprav pro 

maximální spokojenost zadavatelské společnosti. Veškeré náležitosti týkající se 

implementace nového IS zajiš[uje dodavatel ve spolupráci (pUevážnE formou 

konzultace) s odpovEdnou osobou zadavatelské společnosti.    

Koncepce, analýza požadavk] a proces] 

 Návrh koncepce komplexního IS zadavatelské společnosti se odvíjí nejen od 

firemního zamEUení. Systémový integrátor musí vzít v potaz organizační strukturu, 

firemní rozpočet na daný IS a platnou legislativu. Poté navrhne vazby mezi moduly, 

optimalizuje provozní výkon komponent a vytvoUí bezpečnostní politiku. Nyní je tUeba 

sestavit projektový tým pUevážnE z člen] FlexiBee Systems s.r.o. a uživateli nového IS. 

Tito členové nejprve musí sestavit celkový harmonogram, zajistit komunikaci mezi 

sebou a smluvit místo a čas pravidelných setkání. 

Organizační část  

 Systémový integrátor odpovídá za komunikaci mezi dodavatelem a klientem, 

dále za všechny dodávky ze strany dodavatele a subdodavatel], jejich kompletaci, 

uvedení do chodu a integraci. 

VývojáUská část 

 Je možné, že k této části v harmonogramu v]bec nedojde. Vše závisí pUedevším 

na kompatibilitE modul] IS s výstupy analýzy firemních proces] a jiných požadavcích 

klienta. Tato část zahrnuje veškeré práce týkající se napojení IS na požadované aplikace 

skrze rozhraní REST ůPI a modifikace modul] na míru. 
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Implementace a konfigurace  

 Po zpracování prvotní analýzy a pUípadných vývojáUských modifikací IS pUichází 

samotná implementace. Jde o klíčovou část, a proto se na ni musí brát co nejvEtší zUetel. 

Správná funkcionalita informačního systému závisí na bezchybném provedení právE 

implementační části. Po kompletní implementaci IS ze strany dodavatele za pUítomnosti 

nových uživatel] IS nastává část konfigurace, pUičemž se nastaví pUístupová práva dle 

firemních smErnic a provede se celková optimalizace systému dle firemní strategie 

zákazníka. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost žádný informační systém nemá, 

bude tUeba vyškolit zamEstnance pro provoz s novým IS a postupnE na nEj pUejít. 

Testování 

 PUed zahájením provozu nového IS nastává testovací část. Uživatelé vloží do IS 

určitý objem a zahájí provoz na plný výkon. U této fáze je nutná perfektní zpEtná vazba 

mezi uživateli a dodavatelem, který musí eliminovat pUípadné nedostatky systému.     

Ve chvíli kdy systém dosáhne bezchybnosti pUi plném provozu (ideální stav), doplní 

zamEstnanci zbytek dat a nový IS bude pUipraven pro každodenní provoz. 

Školení a spuštEní systému    

 V pUípadE, že je systém naplnEn daty a neprojeví se žádné nedostatky, je tedy 

pUipraven, nastane zahájení provozu. Je vhodné zaškolit všechny zamEstnance, kteUí 

budou s novým systémem aktivnE pracovat. Tím dosáhneme úspory času spojené 

s individuálním seznámením jednotlivých pracovník] se systémem a tito lidé dostanou 

navíc užitečné rady a pokyny pro práci a Uešení krizových situací. 

3.1.9 Zavedení systému 

V následující tabulce jsou podrobný rozpis harmonogramu včetnE časového odhadu 
jednotlivých činností zahrnující prvotní analýzu, implementaci, školení 
zamEstnanc], spuštEní systému apod. 
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Tabulka 9: Harmonogram implementace [Zdroj: Vlastní] 

Název Zahájení Ukončení Počet dn] 
ůnalýza požadavk] 1.7.2017 7.7.2017 5 
Sestavení týmu 7.7.2017 7.7.2017 1 
ůnalýza podnikových 
proces] 

8.7.2017 15.7.2017 6 

VývojáUská část 16.7.2017 26.7.2017 7 
Implementace a konfigurace 27.7.2017 30.7.2017 4 
Testování 3.8.2017 20.8.2017 14 
Import dat 21.8.2017 26.8.2017 4 
Školení uživatel] 21.8.2017 28.8.2017 6 
SpuštEní systému 29.8.2017 29.8.2017 1 

 

Celkový čas potUebný pro zavedení nového systému je 4Ř pracovních dn] – zahájení 

projektu bude 1.7.2017 a plánované ukončení bude 2ř.Ř.2017. Do projektu byly 

zahrnuty časové rezervy pro možné komplikace a kritické činnosti.   

3.2  Ekonomické zhodnocení vlastních návrh] 

V této části je tUeba provést kalkulaci celkových náklad] potUebné pro realizaci 

tohoto projektu. Následující tabulka obsahuje podrobný rozpis náklad] všech 

doporučených položek a činností pro realizaci projektu. Výhodou ůBRů FlexiBee        

je poskytnutí technické podpory systému na první rok zdarma. Společnosti VIVO bych 

doporučil využít školení pro zamEstnance poskytované dodavatelem. Jednalo by se       

o organizované hromadné školení „rychlokurz“, ve kterém dodavatel systému naučí 

zamEstnance pracovat se systémem. Toto školení je rozdEleno do tUí částí po 3,5 

hodinách. 

Tabulka 10: Kalkulace celkových náklad] na IS [Zdroj: Vlastní] 

 Cena/ks Počet ks Cena celkem 

Jádro systému 0 Kč 1 0 Kč 

Licence 6 ř50 Kč 3 20 Ř50 Kč 

Roční údržba 0 Kč 1 0 Kč 

Školení uživatel]  2 600 Kč 3 7 Ř00 Kč 

Cena (bez DPH)   28 650 Kč 
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Celkové náklady na poUízení nového informačního systému jsou ve výši 2Ř 650 Kč (bez 

DPH). Rozpočet zadavatelské společnosti tedy nebyl pUečerpán. 

V tuto chvíli nelze pUesnE odhadnout návratnost projektu, lze pouze pUedpokládat, že 

zavedením nového systému firma optimalizuje své hlavní podnikové procesy a bude mít 

pUístup ke všem interním dat]m v elektronické podobE na jediném místE, čímž dojde 

k úspoUe spousty času.  

MEUitelné pUínosy projektu 

 Všechny mEUitelné pUínosy tohoto projektu jsou pouze pUedpokládané, jejich 

kalkulace v tuto chvíli není možná.  

• Zkrácení doby zakázky 
• Snížení náklad] bEžného provozu 
• Zvýšení podílu na trhu 

• Zkrácení času pUi práci s daty 
• Zvýšení počtu zakázek 

 

NemEUitelné pUínosy projektu 

 Všechny nemEUitelné pUínosy tohoto projektu jsou pouze pUedpokládané, jejich 
kalkulace v tuto chvíli není možná. 

• Zvýšení pUehledu o zamEstnancích 
• Zvýšení kvalifikace zamEstnanc] 

• Zlepšení podmínek na pracovišti 
• Zvýšení kvality práce 

• Zvýšení spokojenosti zákazník] 
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