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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá implementací informačního systému pro maloobchodní 

prodejnu. Systém má usnadnit práci personálu, zabezpečit jednododuchý a rychlý 

prodej a umožňovat kontrolu. Cílem práce je i poskytnutí metodiky implementace pro 

podobné společnosti. 
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Abstract 

This master thesis deals with implementation information system for small store. IS 

should make easy work for staff, secure simple and fast selling and provide inspection. 

Target of this project is also to provide a implementation procedure manual for simillar 

companies.  
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1 Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá implementací  ekonomicko-informačního systému pro 

maloobchodní prodejnu, spolu se zabezpečením a kontrolou. Blízkému tématu jsme se 

věnovali v Bakalářské práci. Za uplynulé dva roky jsme našli mnoho nových potřeb a 

možností.  
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2 Vymezení problému a cíle práce 

Práce popisuje potřebné kroky z hlediska IT, pokud se firma rozhodne rozšířit své 

podnikání o prodejnu či prodejny. Vychází z předpokladu, že prodejna musí být 

otevřená a plně provozuschopná během co nejkratší doby. Nutné je také zabezpečení 

kontroly zaměstnanců a ochrany zboží.  

Implementovaný ekonomicko-informační systém má být maximálně jednoduchý 

a umožňovat rychlý prodej i přijímání zboží. Potřebným  standartem je i výstup pro 

e-shop.  

Cílem práce je rovněž poskytnutí metodiky implementace informačního systému  pro 

podobné společnosti. 
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3 Teoretická východiska práce 

3.1 Informace 

Pojem „informace“ používáme intuitivně v průběhu celého života. Spíše než exaktní 

definici jsme schopni uvést konkrétní příklady. Samotný výraz informace (z lat. 

informatio, resp. informare= dát tvar, formovat, tvořit) je zaznamenán poprvé roku 1274 

ve významu souboru aktů, které vedou k prokázání důkazů trestného činu a k odhalení 

pachatelů.[2]   

Pojem informace patří k nejobecnějším kategoriím současné vědy i filozofie, 

řadí se mezi takové pojmy jako hmota, vědomí, myšlení, poznání, pohyb, čas. Podle 

toho, v kterém vědním oboru nebo v které oblasti lidské činnosti se používá, jsou 

aplikovány specifické přístupy ke zkoumání informace a jsou k dispozici různé způsoby 

jejího definování. Pro tuto práci bude informace chápána jako článek zpracovatelského 

řetězce „reálný svět- data- informace- znalosti“; V tomto kontextu se data označují jako 

„surovina“ pro přípravu informací. A informace spolu s uloženými pravidly se stávají 

znalostmi.  

Existují různé výklady informace, například v ekonomii chápeme informaci ve 

všeobecném významu- sdělení, zprávy; informaci jako distribuované působení na 

společnost (či na její jedince)- hromadné sdělovací prostředky v širším slova smyslu 

(rozhlas, tisk, TV, reklama aj.); a do třetice v obecném kybernetickém významu- „řízení 

a sdělování v živých organismech a strojích“ (včetně ekonomických systémů).  

Na každou informaci lze aplikovat tři různé úrovně pohledu v odpovídajícím 

uspořádání, v interpretaci a využití znaků: 

• Úroveň syntaxe -  Zabývá se vnitřní strukturou zprávy složené ze znaků dané 

abecedy, tj. zkoumá uspořádání vztahů mezi znaky. Zároveň předpokládá 

analýzu informace nezávisle na jejím vztahu k objektu, který odráží. 

Např. pravidla pro zápis zprávy v konkrétním (přirozeném nebo umělém) 

jazyce. 
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• Úroveň sémantiky - Zajímá se o vztah znaku k objektu, procesu nebo jevu, 

který tento znak odráží, nezávisle na příjemci. Příkladem je pochopení 

napsaného textu. 

• Úroveň pragmatiky - Zkoumající vztah informace k příjemci, využití této 

informace, její praktický dopad na daný (např. ekonomický systém). Je to 

velmi důležitá, ale zároveň nejobtížněji formalizovatelná úroveň. Na 

příklad: „praktický význam“ zprávy pro osobu příjemce. 

Informace je tedy zpráva o tom, že nastal určitý jev z množiny možných jevů a tím se u 

nás (u příjemce) snižuje  nebo zcela odstraňuje neznalost o tomto jevu. Informace je 

logicky ústředním pojmem informatiky, která se soustřeďuje na všechny podstatné 

prostředky, metody a postupy pro práci s informacemi, ale především na hlavního 

tvůrce i spotřebitele informací - člověka.  

3.2 Informatika, Podniková informatika 

Informatika a tedy i podniková informatika, stejně jako samotné počítače, prošly svým 

historickým vývojem. Tak, jak se vyvíjela informatika, vyvíjelo se i její pojetí i její 

chápání, vymezení a definice. Definic informatiky je v dnešní době celá řada; názory na 

její vymezení se často i podstatně různí. Pro účely této práce budeme informatikou 

chápat obecné principy a pravidla práce s informacemi a obecně definované 

charakteristiky všech prvků (lidí, technických a dalších prostředků), které se na přípravě 

a užití informací podílejí.  

Osobní informatika představuje data, programové a technické prostředky sloužící pro 

práci jednoho konkrétního člověka. 

Podniková informatika patří mezi oblasti aplikované informatiky, aplikovanou 

informatikou se rozumí principy a pravidla práce s informacemi a charakteristikami 

s nimi spojených systémů a jejich prvků, které jsou významné pro její užití ve 

vymezené oblasti lidské činnosti.  
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3.3  Aplikovaná informatika 

Aplikovaná informatika se ve svém základním pojetí váže k vědním disciplínám 

nebo aplikačním sférám, setkáváme se s termíny jako matematická informatika, 

lékařská informatika, technická informatika, zemědělská informatika a také ekonomická 

informatika, příp. informatika v ekonomice. Tato práce se orientuje právě na tuto oblast, 

tedy na její uplatnění v řízení a provozu ekonomických subjektů (průmyslových a 

obchodních podniků, firem, finančních ústavů apod.). Je otázka i to, co tato informatika 

zahrnuje a jak lze její obsah na nejvyšší úrovni členit a strukturovat, ani v této oblasti 

není literatura zdaleka jednotná. Tato práce použila pojetí této oblasti podle [2] , která 

však respektuje hlavní publikační zdroje.  

Aplikovanou informatiku v ekonomice tedy budeme členit do těchto hlavních 

oblastí našeho zájmu (Lidé; Předmět informatiky; Aplikace informatiky; Informační a 

komunikační technologie). Budeme tak činit s vědomím, že se jejich obsah částečně 

překrývá nebo prolíná, neboť ostré hranice zde nikdo zatím nedefinoval a zřejmě by to 

nebylo ani účelné. 

3.3.1 Hlavní oblasti aplikované informatiky v ekonomice 

• Uživatelé - Spotřebovávající a využívající výsledků informatiky a informací 

produkovaných ostatními lidmi i technickými prostředky 

• Zákazníci - Většinou vlastníci ekonomických subjektů (podniků, společností,…), 

kteří obvykle rozhodují o charakteru a užití informatiky v podniku a zejména 

rozhodují o investicích  do jejího dalšího rozvoje 

• Informatici - Specialisté na informatiku zajišťující její provoz i rozvoj v reálných 

podmínkách daného subjektu 

• Předmět informatiky , resp. její obsahové , které v případě ekonomiky zastřešíme 

termínem „ řízení“ ekonomického subjektu a jeho vlastní náplň rozčleníme na 

tyto hlavní části: 

• Data, informace - Jsou na vstupu a výstupu každého procesu jejich zpracování 

• Znalosti - Lidí (manažerů, obchodníků,…) vznikající na základě využívání                     

informací, doplněné o vlastní zkušenosti a pravidla jejich využití 
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• Funkce - Dílčí činnosti, příp. operace, které je potřeba v řízení a provozu 

ekonomického subjektu realizovat a informatika je schopna je poskytovat a 

podporovat, např. zaevidování objednávky zákazníka 

• Procesy - Posloupnosti činností (a funkcí) v řízení a provozu ekonomického 

subjektu, které informatika podporuje, a to jako celek nebo jejich část 

• Metody, organizace - Pravidla, jak procesy nebo funkce provádět, jak prvky (lidi, 

techniku,…) ekonomického subjektu uspořádat apod. 

• Služby - Činnosti a produkty nabízené a poskytované informatikou (a informatiky) 

uživatelům a zákazníkům pro jejich práci. 

• Aplikace informatiky  - Řešení vybraných procesů a funkcí v řízení ekonomického 

subjektu pomocí informačních a komunikačních technologií, např. aplikace pro 

řízení obchodu, řízení výroby, řízení vztahů k zákazníkovi, řízení personálních 

zdrojů atd.  Jejich komplex, realizovaný v rámci ekonomického subjektu, 

označujeme termínem informační systém (IS- Information Systém). Každá 

aplikace je tak vždy kombinací lidí, předmětů (dat, funkcí, procesů,…) a 

technologií. 

• Informa ční a komunikační technologie - Představují systém technických a 

programových prostředků využívaných pro práci s informacemi. ICT 

(Information and Communication Technologies) zahrnují zejména 

• Aplika ční software (ASW, aplikační programové vybavení) - Programy sloužící 

uživatelům při jejich činnostech a procesech, např. software pro zajišťování 

účetních operací, zásobování apod.  Aplikační software se navíc často zahrnuje 

do oblasti samotných aplikací a tedy i informačních systémů; každopádně stojí 

na pomezí obou skupin prostředků informatiky 

• Prostředky vývoje - Programové prostředky pro vývoj software, resp. vývoj jiných 

programů, např. programovací jazyky, testovací prostředky 

• Základní software (ZSW, základní programové vybavení) - Programy sloužící 

zejména pro řízení technických prostředků a datových zdrojů, např. databázové 

systémy, operační systémy 

• Hardware (HW, technické prostředky) - Počítače, tiskárny, speciální paměťová 

zařízení 



- 14 - 

 

• Komunikace (komunikační technické a programové prostředky) - Prostředky pro 

přenos dat, řízení počítačových sítí 

 Aplikovaná informatika v informatice se uplatňuje v různých typech ekonomických 

subjektů, jejich spojení, aliancí apod.  Úrovně, charakter i kombinace těchto subjektů 

jsou z pohledu uplatnění informatiky velmi rozmanité a často i velmi komplikované.  

 Z pohledu aplikací, resp. využití v praxi vidíme informatiku v následujících možných 

rozměrech, a to jako: 

• Osobní informatiku   zahrnující data a prostředky na úrovni jednotlivce, tj. např. 

samostatně vedené přehledy kontaktů, výdajů, úkolů, vlastní osobní počítač, 

software na úrovni textových editorů, kalkulátorů, individuálních evidenčních 

programů apod. 

• Podnikovou informatiku -  jako interní, představující informační zajištění 

komplexního řízení podniku- od financí, přes výrobu, logistiku, řízení lidských 

zdrojů atd. a externí, tedy informatiku v obchodních vztazích- která reprezentuje 

specifické podnikové aplikace a prostředky pro přímou elektronickou 

komunikaci a kooperaci mezi obchodními partnery, sdílení a předávání 

potřebných obchodních, technických a dalších informací, průběžné 

vyhodnocování situace na trhu apod. 

• Informatiku a stát (příp. státní informatiku ) - jsou to systémy na úrovni státních 

orgánů (např. ministerstev), systémy daňové, systémy sociální péče, systémy pro 

policii, justici atd. Do této skupiny řadíme i informační systémy pracující na 

mezistátní úrovni, jako jsou např. systémy pro OSN, EU, Interpol a další.  

  V této bakalářské práci se hlavně orientuji na podnikovou informatiku, 

která, jak vyplývá z výše uvedeného, představuje principy aplikace informatiky 

v řízení, provozu a rozvoji ekonomického subjektu (obvykle podniku). Zahrnuje 

svou interní část, tj. informatiku pro interní činnosti podniku a externí část, resp. 

informatiku realizovanou pro řešení externích, zejména obchodních vztahů.  
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3.4 Podniková informatika 

Lidé, kteří vstupují do informačních systémů nebo jsou jejich součástí, zde působí jako 

jednotlivci, se svými individuálními požadavky. V případě individuálních požadavků na 

osobní informatiku je situace poměrně jednoduchá, tj. každý ví, co chce nebo by to měl 

vědět. Problém nastává u složitějších organizací, kde bývá formulace nároků na podnikovou 

informatiku často obtížná, protože nároky vycházejí opět od konkrétních lidí, jejichž 

představy můžou být i protichůdné. Tedy uživatelské, resp „business požadavky“ patří mezi 

jeden z klíčových zdrojů rozvoje podnikové informatiky. Tyto požadavky můžeme 

směřovat na služby informatiky, je potřeba jasně specifikovat, co nám má informatika 

poskytovat. Tyto služby a jim odpovídající požadavky obvykle mají dvě základní úrovně 

pohledu- požadavky na obsah, resp. zejména na aplikace („co mají umět“) a požadavky na 

technologie. Z hlediska uživatele budou vždy primární požadavky na aplikace a jejich 

obsah, s nimi především uživatel pracuje a technologie pro ně vytvářejí lepší nebo horší 

prostředí a podmínky. Zároveň jsou aplikace na úrovni technologií velmi silně závislé, i na 

druhou stranu pokud chceme aplikace racionálně využívat, musíme také o technologiích mít 

určitý objem znalostí.  

Mezi základní součásti informačních systémů a jejich vztahů tedy patří termíny jako 

„služba“ a „aplikace“. Služba vyjadřuje komplex poskytovaných aplikací a s nimi 

spojených technologií, ale i dílčích podpůrných činností (jako jsou nejrůznější dílčí školící, 

analytické a další služby) zajišťovaných poskytovatelem služby. Služba se pak realizuje na 

základě dohodnutých obchodních a dalších dílčích podmínek. S termínem služba se tedy 

váže termín aplikace, jímž se rozumí aplikační software, jím poskytované funkce (jeho 

„funkcionalita“), podporované podnikové řídící a další procesy a zpracovávaná data. 

S aplikací se pak váží i potřebné technologie.  

Jádrem podnikové informatiky, zejména u společností výrobního nebo technického 

charakteru, jsou aplikace pro řízení podnikových zdrojů – ERP (Enterprse Ressource 

Planning), které zajišťují evidence podnikových zdrojů, řešení běžných transakčních úloh 

(prodej, nákup, výrobní operace a další). 

 Vedle aplikací ERP se pak realizuje celá řada dalších, které výrazně ovlivňují 

celkovou aktivitu a výkonnost informačního systému a v návaznosti na to i výkon a kvalitu 

podnikového řízení. Ty se souhrně označují jako BI (Business Inteligence) a slouží pro 

finanční, obchodní a další analýzy nebo podporu přípravy podnikových plánů.  
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3.5 ERP (Enterprise Ressource Planning) 

Oblast softwaru pro vedení účetnictví a ostatních podnikových agend se ve světě 

označuje jako ERP systéme (Enterprise Ressource Planning), u nás se používá spíše 

pojem „ekonomický“ nebo „účetní software“.  

ERP představuje obvykle jádro aplikační architektury informačních systémů 

a pokrývá největší rozsah jeho funkcí a procesů. Zkratka ERP (Enterprise Ressource 

Planning) vyjadřuje v překladu plánování podnikových zdrojů. Hlavní myšlenkou 

těchto aplikací je především sjednotit dílčí podnikové funkce na úrovni celého podniku, 

což se zdůrazňuje slovem Enterprise. Proto se také někdy aplikace ERP označují 

termínem celopodnikové, který vyjadřuje snahu tvůrců integrovat jednotlivé programy 

uspokojující informační potřeby jednotlivých oddělení nebo pracovníků v podniku do 

jedné aplikace sdílející společnou datovou základnu. 

 Při existenci mnoha dílčích aplikacích, resp. aplikačních software není možné 

např. sledovat průchod zákaznického požadavku přes různá oddělení (marketing, 

prodej, výroba, logistika), stejné informace se musí zadávat opakovaně udržovat je 

vícenásobně v navzájem neslučitelných databázích. Tímto stoupá pravděpodobnost 

nekonzistence, chybovosti a neefektivnosti podnikových dat a operací. Úkolem ERP je 

tedy vytvořit takovou informační podporu podnikovým procesů, která bude realizována 

efektivně jednou konzistentní operací. 

3.5.1 Účel a postavení ERP v aplikační architektuře 

ERP a aplikacím tohoto typu předcházelo několik vývojových stádiím pro něž byl 

příznačný trend ke stále silnější integrací funkcí podnikového řízení a tomu 

odpovídajících programových modulů. Každá z těchto vývojových fází byla 

charakteristická zaměřením na určitou oblast řízení podniku. K nejvýznamnějším 

předchůdcům ERP patřily zejména aplikace  MRP a MRP II.  

• MRP (Material Requirements Planning) je orientované na plánování materiálových 

potřeb výroby a využívající strukturu výrobku (kusovníku) jako základu pro 

stanovení množství a termínu nakupovaných a vyráběných součástí. Tento 

přístup byl rozvíjen a aplikován převážně v 60. a 70. letech minulého století a 

využíval možností tehdy dostupné výpočetní techniky. 
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• MRP II (Manufacturing Ressource Planning) rozšiřuje počítačovou podporu 

materiálového plánování na další důležitou oblast plánování- plánování kapacit 

výrobních zdrojů (označované jako CRP- Kapacity Requirements Planning). 

Aplikace MRP II byly aplikovány v 80. letech a na začátku 90. let 20. století. 

• ERP (Enterprise Ressource Planning) je charakterizován jako typ  aplikačního 

software , který umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních podnikových 

zdrojů a aktivit. Mezi hlavní vlastnosti ERP patří schopnosti automatizovat a 

integrovat klíčové podnikové procesy, funkce a data v rámci celé firmy. 

ERP umožňuje uživatelům: 

• vytvářet a aktualizovat rozsáhlé datové báze- zboží, dodavatelů, zákazníků, 

pracovníků, majetku, účtů apod. 

• realizovat procesy operačního charakteru, tj. zpracování obchodních případů- 

nákupu materiálů, prodeje zboží, … a s tím souvisejícího obchodních 

dokumentů (objednávek, kontraktů, faktur, celních deklarací) 

• vytvářet a prezentovat požadované přehledy, statistiky a základní analýzy (přehledy 

zákazníků, zboží, prodejů, stavů zásob na skladě apod.) 

ERP vzhledem ke své pozici jádra informačního systému je zdrojem dat i pro 

ostatní typy aplikací. Vytváří a udržuje tak základní databáze produktů prezentované 

jako katalogy zboží na www stránkách společnosti pro aplikace e-Businessu, SCM, 

databáze zákazníků pro účely  CRM aplikací, podstatné číselníky prakticky pro všechny 

typy aplikací. Ve vazbě na aplikace Business Inteligence (BI) je ERP obvykle hlavním 

zdrojem dat, na nichž se pak v rámci BI aplikací realizují nejrůznější obchodní, 

marketingové, personální, kapacitní a další analýzy.  

Tok dat od ERP k ostatním aplikacím není pouze jednosměrný, ale na druhé 

straně i aplikace e-Business zajišťují data pro aktualizace databází objednávek, 

fakturace, dodávek materiálů, ale i zákazníků, dodavatelů a řadu dalších, a to např. na 

základě vstupů z www aplikací společnosti. Obdobně je tomu i v případě CRM aplikací, 

které jsou zdrojem dat pro aktualizace databází zákazníků, jejich požadavků, reklamací 

apod. 
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3.5.2 Koncepce ERP 

Koncepční otázky řešení ERP jsou obvykle vyjádřeny jeho vnitřní , tedy softwarovou 

architekturou. Ta dokumentuje, jakými softwarovými moduly  je ERP tvořen, v jakém 

jsou uspořádání, resp. V jakých vzájemných vazbách fungují. V současnosti ovlivňuje 

softwarovou architekturu ERP velmi silný trend k integraci ERP s dalšími typy aplikací, 

jako např. CRM, e-Business a k vytváření komplexních integrovaných řešení, 

označovaných jako ERP II systémy.  

 Modulární struktura je důležitá pro udržení rovnováhy mezi integrací 

(provázaností) a nezávislostí jednotlivých modulů. Různé podniky mají různé potřeby 

informatické podpory svých oblastí řízení, a modulární struktura jim často umožňuje 

nakoupit jen ty moduly, které jsou  relevantní (např. obchodní firma nemá výrobu a tedy 

nebude nasazovat výrobní moduly). V současnosti ERP nezahrnuje pouze tzv. aplikační 

moduly (finance, prodej, výroba,…), ale celou řadu dalších , které mají provozní nebo 

podpůrný charakter.  

ERP architektura tedy obsahuje: 

• Aplikační moduly zajišťující funkcionalitu v jednotlivých oblastech řízení podniku, 

tedy v řízení prodeje, nákupu, výroby, personalistiky atd. 

• Dokumentační moduly obsahující uživatelskou on-line dokumentaci k jednotlivým 

aplikačním modulům, funkcím a jednotlivým zobrazovaným polím na 

obrazovce- tzv. „on-line help“.¨ 

• Technologické a správní moduly- pro nastavení přístupových práv uživatelů 

k datům a funkcím ERP, modely pro evidenci a analýzy operací provedených 

funkcemi ERP, moduly pro prvotní nastavení provozních pravidel, struktury 

komunikace. 

• Implementační moduly využívané k přípravě a nasazení ERP v daném podnikovém 

prostředí. Tyto moduly obvykle slouží k definování a optimalizaci podnikových 

procesů, k definování funkcionality, k určování typů uživatelů, resp. jejich rolí. 

Pro toto existují celé implementační příručky, doporučené postupy a metodiky, 

jak daný systém připravit  nasadit v konkrétních podmínkách podniku 
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• Moduly sloužící k úpravám software podle konkrétních potřeb podniku, resp. Pro 

tzv. kastomizaci software 

• Vlastní vývojové prostředí- některé ERP systémy mají integrovány vlastní 

programovací prostředky nebo jazyky 

• Moduly zajišťující rozhraní k základnímu software, tedy k databázovým 

a operačním systémům, příp. i na další typy aplikací a technologií 

3.5.3 Kategorie ERP 

Jedním z nich a často nejpodstatnějším je orientace produktů podle velikosti 

zákazníka.Z tohoto pohledu můžeme ERP produkty na světové, trhu členit podle zdrojů 

analytické společnosti IDC 1 na: 

• Velké celopodnikové systémy (pro zákazníky s obratem vyšším než 1 mld. USD) 

• Střední celopodnikové systémy (250 mil- 1 mld. USD) 

• Menší celopodnikové systémy (20-250 mil. USD) 

• Menší obchodní systémy (5-20 mil. USD) 

• Malé a domácí systémy (menší než 5 mil. USD) 

Pro první dvě úrovně se užívá termín „ High-end Market“, pro druhé dvě úrovně termín 

„Mid- range Market a pro poslední úroveň“ Low--end Market“. V našich podmínkách 

se však obvykle používá následující členění: 

• Velké systémy (pro zákazníky s více než 500 zaměstnanci a obratem nad 800 mil. Kč 

• Střední systémy (pro zákazníky s 25 až 500 zaměstnanci a obratem od 100 mil do 

800 mil. Kč) 

• Malé systémy (pro zákazníky do 25 zaměstnanců a s obratem do 100 mil Kč) 

 Pokud bychom alespoň rámcově přiřadili některé produkty na českém trhu do 

těchto skupin pak do první skupiny největších systémů můžeme zařadit např. systémy 

my SAP Business Suite jehož ERP jádrem je systém Oracle R3  společnosti SAP AG 

(SRN), E-Business Suite (Oracle, USA), E-BAAN ( SSABAAN, USA) a NizOne 

World Systém (JD Edwards, USA). Na rozhraní mezi první a druhou skupinou se 

pohybují systém Axapta (Microsoft), Damgard (USA/Dánsko) a systémy Systém 21 

GEAC  (Kanada), IFS Applications (IFS Švédsko). Do druhé skupiny patří systém 
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Navision (Microsoft Damgaard, USA/ Dánsko/Norsko), LCS (ČR), Exact (Exact 

Software, Nizozemsko), Scala (Scala Švédsko). Na rozhraní mezi  druhou a třetí 

skupinou se nacházejí např. produkty Hélios (LCS, ČR), Navision Standard (Microsoft 

Damgaard, USA/Dánsko) 

3.5.4  Další podstatné vlastnosti ERP produktů 

Pro posuzování celkové úrovně ERP produktu je účelné brát v úvahu celou řadu dalších 

hledisek: 

• Síla a pověst tvůrce a dodavatele produktu , cena, reference produktu. 

• Funkcionalita- rozsah a úroveň poskytovaných funkcí podle jednotlivých oblastí 

podnikového řízení 

• Úroveň integrace- tj.do jaké míry jsou jednotlivé programové moduly vzájemně 

provázány, jak si předávají data, jak se funkce jednotlivých modulů vzájemně 

volají 

• Úroveň lokalizace vyžaduje přizpůsobení zahraničního aplikačního software 

podmínkám příslušného národního prostředí, tj. 

• Přizpůsobení ASW po stránce jazykové, tedy překlad do češtiny nebo slovenštiny 

jednotlivých komponent dodávky (obrazovka, nápověda, dokumentace, 

projekce, školení) 

• Přizpůsobení ASW po stránce legislativní, především ve finančních modulech/ 

účetnictví, pohledávky,závazky, příp. dalších (majetek, doprava), ve výkazech 

pro státní správu 

• Architektura ERP 

• Provozní prostřední ERP, kam patří především: 

• Vymezení databázových systémů, na nichž může být ERP provozován, 

• Převažující orientace na operační systémy (Unix, Linus, Windows a síťová 

prostředí) 

• Technická orientace, pokud taková orientace existuje nebo je významná. 

• Možnosti úprav software, kastomizace. 
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Jazykové prostředí určuje, v jakých světových a dalších jazycích  je ERP využitelný. 

Počet jazyků je významný zejména pro nadnárodní společnosti a zastoupení 

zahraničních společností na našem trhu.Důležitou charakteristikou je přitom 

možnost automatického přepínání mezi jazykovými mutacemi při běžném pro vozu 

ASW.  Většinou podporují světově rozšířené aplikační software vždy více jazyků. 

3.6 Vývoj nabídky ekonomického software 

v ČR 

Pokud se ohlédneme zpět za vývojem komerčních ekonomických softwarů u nás, 

dojdeme až do doby hluboké totality, kdy JZD Slušovice kralovaly domácímu trhu s 

výpočetní technikou. Tehdy jeden z jejich zaměstnanců začal "podnikat", prodával 

tehdy  rukodělné výrobky za pár korun, a pocítil potřebu evidovat si na svém tehdejším 

stroji příjmy a výdaje. Tehdy vznikl zřejmě první účetní software domácí výroby. 

Jednoduchý, ale funkční. A od chvíle, kdy bylo možné legálně podnikat, se vyrojila celá 

řada firem, které dodávaly účetní programy pro každého pro operační systém MS-DOS. 

České účetní programy, které vznikaly na počátku devadesátých let 20. století, 

pracovaly pod tehdy převládajícím operačním systémem MS DOS. Jako vývojové 

prostředí byl nejčastěji volen programovací jazyk FoxPro a data byla uložena ve 

formátu DBF. Systémy vynikaly relativně velkou rychlostí, ale projevovala se u nich 

nízká bezpečnost dat.  Zpočátku se jednalo o účetní programy s možností vystavení 

faktur, zaúčtování přijatých faktur, zpracování výpisů z bankovního účtu a pokladních 

dokladů. Často byla součástí programu agenda dlouhodobého majetku (tehdy 

označovaného základní prostředky a později investiční majetek).  Vyspělejší programy 

obsahovaly také již skladovou evidenci a případně některé i mzdovou a personální 

agendu. Uživatelské prostředí (vzhled programu) bylo sice jednoduché, ale přehledné a 

spolehlivé.  

 V dřívějších státních podnicích a družstvech docházelo postupně v první 

polovině 90.let 20. století k privatizacím, případně restitucím, některé nově vzniklé 

firmy jednotlivců se postupně zvětšovaly. Tím vznikl velký počet uživatelů, kteří začali 

požadovat komplexnější systémy, které by kromě účetnictví zajišťovaly obchodní 

činnosti, výrobní procesy a další oblasti firemních aktivit; tedy podnikové informační 
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systémy. V České republice patří k nejznámějším systém R3 německé společnosti SAP, 

mezi světově nejvýznamnější patřily produkty Oracle Financials, J.D.Edwards, Nacpav, 

Triton, BPCS a Business 400.  

 V této době se začaly na českém trhu objevovat zástupci velkých zahraničních 

společností nabízející moderní řešení určené většinou pro operační systém MS 

Windows, obvykle s využitím SQL technologie. Vzhled uživatelského prostředí a práce 

v těchto programech byla příjemnější, bylo možné využít mnoho nových funkcí. Tyto 

programy však trpěly všemi potížemi, kterými s sebou přinášelo používání starších 

verzí operačního systému MS Windows. Prostředí na tomto trhu v ČR tvořilo a  stále 

tvoří několik softwarových společností distribuujících podobné produkty.  

 Některé systémy byly už v té době navrženy modulárně, takže zákazník si mohl 

zakoupit pouze ty části systému (moduly), které potřeboval pro svoji činnost, což 

snížilo náročnost investice do nákupu programů. Na trhu existovaly na jedné straně 

rozsáhlé, finančně náročné ekonomické systémy, které ke svému zavedení vyžadovaly 

dlouhý čas, a na druhé straně jednoduché „krabicové“ programy, pro vymezené 

podnikové agendy (obvykle účetnictví), které se nainstalovaly a byly schopné práce. 

3.7 Současná situace na trhu  

Ekonomické systémy dnešních dní jsou  odlišné od těch prvních. Především v použití 

operačního systému. Dalším znakem je již zmíněná modularita celého systému. V ý voj 

produktů se v podstatě zastavil, žádné revoluce již od výrobců zřejmě očekávat nelze. 

Jediné, co se ještě mění, jsou úpravy podle daňových zákonů tak, aby byl software v 

tomto ohledu vždy aktuální. Proto také většina výrobců dává k dispozici takovéto 

aktualizace v pravidelných intervalech, někdy zadarmo, jindy za poplatek. 

V současnosti strukturu trhu s ekonomickými systémy určují zejména následující 

faktory: 

• Prakticky všichni velcí čeští výrobci investovali do vývoje moderních systémů 

založených na SQL technologii a určených pro platformu Windows (popř. 

Linux, UNIX apod.) 
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• Rozšířila se nabídka doprovodných modulů, systémy mají rostoucí možnosti a 

výrobci poskytují širší rozsah služeb (servis, on-line technická podpora, školení 

atd.) 

• Důležitým jevem je spojování některých výrobců, firmy tak dosahují většího podílu 

na trhu, jsou finančně a personálně stabilnější, čímž získávají náskok ve vývoji 

moderních programů 

 

3.8 Způsoby využití 

• prvním z nich je využití terminálových služeb, které si vyžádá investici do softwaru 

pro terminálové služby a případně do hardwaru 

• druhou možností je vytvoření klientské strany ekonomického systému tak, že 

libovolnou část lze provozovat jako jakoukoli jinou aplikaci v internetovém 

prohlížeči 

 Obě metody předpokládají zpřístupnění dat do vnější sítě prostřednictvím 

internetu nebo virtuální podnikové interní sítě. 

 Rostoucí poptávka po CRM řešeních (Customer Relationship Management) je 

jedním z důsledků orientace zejména obchodních firem na zákazníka. Firma, která chce 

realizovat svůj produkt na trhu, musí znát jeho potřeby, přání, zvyky a reakce. Pomocí 

CRM modulů, které umožňují využít potenciálů informací nesených v datech 

ekonomických systémů, lze veškeré kontakty se zákazníky evidovat, průběžně 

doplňovat a rychle vyhodnocovat. Vrcholem pak může být schopnost kombinovat 

informace obsažené v ekonomické části systémů s informacemi v CRM modulu a 

komplexně je vyhodnocovat, aby bylo možné klientovi sestavit přesně načasovanou 

nabídku. 
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3.9 Jak vybrat vhodný ekonomický software 

Ekonomický software vybíráme ve dvou odlišných situacích: 

• Dosud žádný software nemáme- tato hypotetická situace nastává v současné době 

snad jen u nově vznikajících firem 

• Máme určitý druh softwaru, ale z nejrůznějších důvodů chceme nebo musíme přejít 

na jiný 

 V obou typech výše uvedených situací je však důležité začít analýzou potřeb 

zákazníka- buď zaměstnanci firmy nebo specializovaným poradcem. Analýza „potřeby 

účetního systému“ je vlastně hledáním správných řešení následujících úkolů: 

• identifikace vstupů a výstupů podnikového účetního sytému 

• určení vzájemných vztahů mezi prvky účetního systému 

• stanovení všech druhů účetních transakcí, které se mohou v podniku vyskytnout 

• zjištění pravděpodobného počtu účetních transakcí každého druhu za typické účetní 

období 

• specifikace požadavků uživatelů na výkazy- jejich charakter, periodicitu apod. 

• uvedení úrovně účetních a počítačových znalostí zaměstnanců účetního odd., atd.  

 Pro správnou volbu systému je nezbytná analýza současného stavu. Jedná se o 

náročný úkol, na který se specializují i některé firmy. Tyto společnosti svým klientům, 

kteří hledají optimální účetní a ekonomický software, nabízí odborné poradenství. Jejich 

služby jsou často zdarma, protože dostávají provize od softwarových firem za získání 

klienta. To může být ovšem i zdrojem potenciálních problémů důvěryhodnosti 

doporučení. 

 Výše uvedený počátek analýzy představuje počáteční bod pro srovnání určité 

poptávky zákazníka po ekonomickém softwaru určitých vlastností s nabídkou 

dodavatelů těchto systému. 

 Můžeme si položit soubory několika otázek, která vyjadřují kritéria výběru mezi 

jednotlivými nabídkami. Například autor Dušek [5]  uvádí: 

Lze určit několik nejobecnější vlastností, které mohou odlišit dobrý software od jiného: 
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• Jaké jsou reference? Nejlépe je přímo jednat s několika uživateli účetních programů. 

Přímo s lidmi, kteří s nimi pracují. 

• Jak je zajištěn servis a podpora od firmy, jež dodává účetní software? Lze se např. 

telefonicky kdykoli ptát na cokoli s tím, že obdržím kvalifikovanou odpověď? 

• Je software živý? Je prováděn průběžný servis? Pracují autoři aktivně na rozvoji? 

• Je autorská firma dostatečně silná? 

• Jaká je uživatelská „přítulnost“ softwaru? Účetní mají zbytečný strach z práce 

s programy. 

• Jsou výstupní sestavy přehledně a kvalitně zpracovány? 

U autora Madera ([8]) jsou otázky a požadavky zákazníka formulovány obšírněji: 

• Jaká by měla být cena účetního softwaru? Pro některé firmy a zvláště pro ty, které 

význam účetnictví pro řízení firmy neberou příliš vážně, představuje jediné 

kritérium. Některé společnosti také nabízí koupi svého programu na splátky 

nebo možnost uzavření leasingové smlouvy. 

• Jaké je datum předpokládaného nasazení informačního systému? 

• Jaké jsou důvody, které nás vedou k výměně stávajícího, jaké byly jeho nedostatky? 

• Jaký účetní program potřebujeme pro naši firmu - pro vedení podvojného účetnictví 

nebo daňové evidence, program specializovaného či univerzální, pro velkou 

nebo malou agendu, program umožňující finanční nebo i vnitropodnikové 

účetnictví? 

 Určení účetního programu může být různé. Některé programy jsou zaměřeny na 

formy podnikající v oblasti servisní, obchodní, výrobní, účetní apod., některé mohou 

být úzce specializovány na jednotlivé obory. Účetní programy jsou často koncipovány 

podle velikosti firmy (tedy rozsahu účetnictví) na software pro velké, střední nebo malé 

firmy 

• Podléháme-li auditu, umožní program splnit všechny požadavky auditora? 

• Máme-li střediska, divize, zakázky, umožní program jejich oddělené účtování? 

• Jaké máme požadavky na dostupné moduly?  

Téměř všechny dnešní ekonomické systémy mají modul pro mzdy a personalistiku, 

modul skladového hospodářství a modul pro evidenci dlouhodobého majetku. Některé 
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systémy se odlišují nabídkou speciálních modulů (např. modul pro leasingové 

společnosti, moduly pro nákup, prodej, technickou přípravu výroby, elektronické 

bankovnictví, controlling apod.), které spíše nejsou základní součástí programu a je 

třeba si na ně připlatit. Některé společnosti námi požadované moduly ani nenabízejí. 

Důležitá otázka tedy zní, zda je základní program doplňovat také o náročnější 

požadavky zákazníka pomocí technologie doplňků a programových modulů. 

(zda program obsahuje obecné funkce, které zajišťují integraci libovolných modulů do 

systému) a jaké jsou k dispozici 

• Je podmínkou, aby bylo možné k účetnímu softwaru také zakoupit ekonomický 

systém pro vyhodnocování údajů z účetnictví a jiných zdrojů na základě  

ekonomických analýz? Požadujeme kompletní informační systém? 

• Jaké budeme požadovat upgrady a aktualizace? Některé společnosti svým klientům 

pravidelně zasílají různá vylepšení a korekce stávajících chyb programu. 

Legislativa se často mění, a proto dochází k různým změnám v programu. 

• Můžeme získat vlastní zkušenost z účtování v daném programu? Je zcela běžné, že 

společnosti nabízí svůj produkt v demo verzi, která je kapacitně nebo časově 

omezená. Zájemce tak má možnosti vyzkoušet, jak program vypadá a funguje, a 

rozhodnout se, zda mu vyhovuje, splňuje všechny požadavky a zda mu vyhovuje 

uživatelské prostředí. 

• Jaké jsou základní identifikační údaje firmy poskytující tyto programy? Mnoho 

napoví právní forma, doba trvání činnosti, počet klientů, pokrytí trhu současné a 

předpokládané a především reference firem, které v daném softwaru účtují. 

• Je důležité zjistit, zda jsou firmy, které jej používají, s tímto programem spokojeny, 

zda se nejedná o poruchový program, jaká jsou jeho slabá místa, jak výrobce 

reaguje na dotazy či stížnosti (reference firem, které daný software používají). 

• Jaká je kvalita www stránky společnosti nabízející účetní software? Kvalita www 

stránek je důležitá, protože stále více firem je připojeno na internet, komunikují 

prostřednictvím emailu nebo předpokládají dostupnost upgradů nebo zkušebních 

verzí programu touto cestou. 

• Jaká je architektura účetního softwaru (v čem a jak byl vytvořen)? Ten, kdo rozumí 

této oblasti, může odhadnout, jak kvalitní, bezpečný a spolehlivý program bude 
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• Pod jakým operačním systémem pracuje (Windows 95/98/200/XP, Linux, Unix, MS 

DOS) a jaké má nároky na počítač? Programy mohou vyžadovat vysokou 

rychlost počítače a zabírat mnoho místa v paměti. V dnešní době je nezbytností, 

aby program fungoval pod systémem Windows XP, ale mohou být i jiné nároky. 

• Požadujeme síťové připojení? Jedná se o otázku, zda program umožňuje kvalitní 

síťové propojení umožňující účtovat na více počítačích a zda je také možno 

účtovat na několika počítačích ve stejnou chvíli. 

• Jaké jsou ostatní doprovodné služby? Mezi tyto nadstandardní služby můžeme 

zařadit on-line poradenství, telefonní poradenství, příručky popř. vyškolení 

v daném softwaru. Má firma místní zastoupení pro případné servisní služby 

(včetně implementací) a jak jsou drahé? V současné době je trend takový, že 

cena za služby tvoří stále větší podíl na ceně pořízení ekonomického 

informačního systému. To je způsobeno jednak relativně velkou možností 

přizpůsobení softwaru uživatelům na míru a náročností na kvalitní vyškolení 

personálu. 

• Kolik adresářů pro účtované firmy program obsahuje? Některé softwary neumožňují 

účtovat více než 1 firmu a pokud ano, pak pouze po zaplacení poplatku za 

multilicence. 

• Jakou propojenost s internetem a dalším softwarem program nabízí? 

• Umožní nám program on-line sdílení a přenášení dat, máme-li pobočky? 

• Je možné informační systém propojit s naším e-shopem? Možnost napojení na jiné 

systémy je jedním z rysů, kterými se jednotlivé informační systémy liší. 

Některými z těchto otázek se budu zabývat také v praktické části této diplomové  práce. 
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4 Analýza problému a současné 
situace 

4.1 Základní údaje o firmě 

 

Název společnosti:   CELKOM Praha, spol. s. r.o. 

Právní forma organizace :  Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:      Kloboučnická 1627/7 

    140 00 Praha 4 

 

Centrála:    Kaplická 14, 140 00 Praha 4 – Kavčí Hory 

Identifikační údaje:   IČO: 267 65 799 

DIČ: CZ26765799 

 

Předměty podnikání:  -    Specializovaný maloobchod 

- Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a 

software 

- Zprostředkování obchodu 

- Zprostředkování služeb 

 

 

Společnost byla založena zapsáním do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze 

dne 29. března 2003.  

Základní kapitál ke dni založení činí 300.000 Kč. 
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4.2 Podnikání firmy a sortiment 

4.2.1 Historie 

 

Firma CELKOM (Celulární komunikace) působí na českém trhu od roku 2000. 

Zpočátku podnikala na základě živnostenského oprávnění fyzické osoby  Tomáš 

Volejníček -CELKOM. V té době se jednalo především o prodej produktů a služeb 

společnosti Eurotel – NMT přístrojů a GO sad. Specialita firmy bylo, že tenkrát jako 

jedna z mála dokázala vyřešit vše z klientovy kanceláře.  

V roce 2002 ve spolupráci se softwarovou firmou ASP a.s.  otevřela servis 

mobilních telefonů pod značkou ASPmobile. Cílem bylo zaměřit se na opravu telefonů 

poškozených vniknutím kapaliny a jako jediná firma v ČR dávat na opravu takto 

poškozených mobilů záruku (dodnes toto nikdo na našem trhu nenabízí). Avšak těsně 

po otevření servisu v Praze 8 – Karlíně bylo veškeré vybavení poškozeno povodní. 

Rovněž byly velké škody na nehmotných investicích. V roce 2003 změnila právní 

formu podnikání na společnost s ručením omezeným a název CELKOM Praha, spol. 

s r.o.  

4.2.2 Současnost 

Dnes se firma zabývá více činnostmi. Jedná se převážně o následující činnosti: 

- Technická podpora klíčových klientů (KA segment) spol. T-MOBILE Czech 

Republic, a.s. 

- Dovoz a repase použité výpočetní techniky ze zemí EU 

- Zprostředkování ekologické likvidace vyřazené výpočetní techniky 

- Obchodní zastoupení Telefonica O2 

- Servis mobilních telefonů 
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4.2.3 Organizační struktura 

Jedná se o samostatnou organizační jednotku  bez vztahů k vyšší organizační jednotce. 

Diagram znázorňuje organizační strukturu po otevření dvou prodejních míst. 

 

4.2.4 Obchodní situace, zákazníci 

Hlavní náplní je technická podpora pro klíčové klienty společnosti T -Mobile 

Czech Republic, a.s. Pomáhá tak zejména novým zákazníkům mobilní sítě T-Mobile 

zabezpečit co nejjednodušší přechod na tuto síť od ostatních operátorů.  Jedná se o 

mnoho úkonů s tím spojených  - od odblokování mobilních telefonů, přehrání dat ze 

SIM karet a telefonů do nových, přes konfiguraci klientových serverů a počítačů, 

rozeslání SMS o změně čísla obchodním partnerům až po natištění nových vizitek a 

propagačních materiálů. Počet firem, kteří přechází od ostatních mobilních operátorů 

k síti T-mobile se stále zvyšuje. Sice už není tak častá potřeba odblokování mobilních 

telefonů jako tomu bylo před cca dvěma lety, roste však zájem o zálohu dat, zejména 

kontaktů, z mobilních telefonů. 

  

 

Jednatel společnosti 

 

Obchodní manažer 

 

Vedoucí prodejny 

Brno 

 

Technici datové podpory 

Servisní technik 

 

Vedoucí prodejny 

Pacov 

 

Konzultant 

 

Obchodní zástupce 
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4.3 SWOT analýza 

Analýza umožňuje posoudit situaci firmy na trhu, zhodnotit její silné a slabé stránky a 

ukázat možnosti vývoje budoucnosti firmy. Název je odvozen z prvních písmen 

anglických pojmů, kterých se analýza týká: 

S – Strengths – silné stránky 

W – Weaknesses – slabé stránky 

O – Oportunities – možnosti rozvoje 

T – Threats – hrozby 

Provedeme SWOT analýzu pro společnost CELKOM Praha, spol. s r.o.: 

4.3.1 Silné stránky (Strenghts) 

• Partnerská činnost firmy pro T-Mobile Czech Republic a.s 

• Velmi dobré reference ostatních firem ( Např. Red Bull ČR, Pinneli s.r.o. – 

výrobce Semtex a Erektus, Maersk Logistik, HDS Retail, Wrigley, Krajský úřad 

Liberec, IBM, Skanska, Kongresové centrum Praha, ETA Hlinsko, E-technik, 

Poldi, Manďák, Pražská plynárenská, PPI-ETC, Plastkov, ECE Managment – 

majitel Galerie Vaňkovka, Stavební a inženýrská společnost STIS, Hericon, 

Transcentrum, BMW Vertriebs GmBH, Wollseley/Cesaro, Česká obchodní 

inspekce, PriceWatterhouseCoopers, Kaufland, Ravac, Brisk Tábor, Avery 

Dennison, Alois Dallmayr Automaten Service,  Bristol-Myers Squibb, Retech, 

SkyEurope Airlines  a další) 

• Know How v oblasti technické stránky mobilní komunikace 

• Vysoká kvalita poskytovaných služeb a výrobků 

• Dynamická společnost s potenciálem růstu 

• Vysoká pružnost – maximální schopnost pžizpůsobit se požadavkům zákazníka 
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4.3.2 Slabé stránky (Weakness) 

• Nedokonalá organizační struktura 

• Nedokonalé informační procesy uvnitř firmy  

• Stále více se zasycující trh s mobilními telefony a výpočetní technikou 

• Omezené finanční prostředky  

4.3.3 Příležitosti (Opportunities) 

• Potenciál v právě se zavádějícím E-shopu, který zahrnuje široký sortiment zboží 

a produktů 

• Dynamicky se rozvíjející oblast VoIP  - příbuzný obor 

• Díky dobrému jménu firmy navazovat spolupráci s dalšími korporátními 

zákazníky 

• Potenciál v rychle expandujícím řešení služby BlackBerry 

4.3.4 Hrozby (Threats) 

• Zánik smluvního vztahu s některou z našich klíčových společností 

• Dedodržení poskytované kvality služeb v rostoucím objemu zakázek 

• Nevčasné přizpůsobení rychle se měnícímu trhu 

• Špatné rozhodnutí v oblasti investic 

• Konkurence 

4.4 Porterův model 

Porterův model pěti sil pomáhá analyzovat konkurenční síly v okolí firmy. Tím pomáhá 

i přiblížit příležitosti a ohrožení firmy. Model byl vyvinut na Harward Business School. 

Analyzuje tyto atributy: 

1. Riziko vstupu nových potenciálních konkurentů 

2. Rivalitu mezi stávajícími konkurentů 

3. Smluvní sílu kupujících 

4. Smluvní sílu dodavatelů 

5. Hrozbu substitučních výrobků 



- 33 - 

 

Nová konkurence

Konkuren ční
prost ředí

Dodavatelé Kupující

Substituty

Konkurenční

rivalita

 

Obr. 4-1 – Schéma Porterova modelu 
 

Provedeme analýzu pomocí Porterova modelu pro společnost CELKOM Praha, spol. 

s r.o.: 

4.4.1 Riziko vstupu nových potenciálních konkurentů 

V oblasti technické podpory zákazníků společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. se 

jedná o poměrně zavedenou společnost s dlouhodobými smluvními vztahy. 

Nepředpokládá se tedy vstup nových konkurentů na trh. 

Ostatní činnosti společnosti patří mezi odvětví, které už není vysoce atraktivní pro 

vstup nových firem na trh. 

4.4.2 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

V oblasti technické podpory není velká rivalita. Víceméně jsou „karty rozdány“, 

konkurenti se znají z doslechu. Přidělování zakázek záleží na rozhodnutí manažerů a 

někdy i jednotlivých obchodníků T-Mobile a často záleží na předešlých zkušenostech a 

sympatiích. 

V oblasti prodeje mobilních telefonů, PC sestav a příslušenství pracuje spíše 

spolupráce než rivalita. V praxi to tedy znamená, že pokud se podaří některé 
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z konkurenčních firem získat nižší ceny, rozdělí se poté o zisk s většinou 

„konkurenčních“ firem, jejichž pracovníci se mezi sebou znají.  

4.4.3 Smluvní sílu kupujících 

V oblasti technické podpory je síla kupujících obdobná jako u většiny velkých a 

nadnárodních korporací. To namená, že určují cenu a splatnost převážně odběratelé – 

kupující. 

V ostatním odvětví podnikání společnosti se jedná často o maloobchodní prodej, 

kde mají kupující minimální vyjednávací sílu. 

4.4.4 Smluvní síla dodavatelů 

V oblasti mobilních telefonů a příslušenství mají dodavatelé v smluvní síle převahu, tj 

určují ceny.  

4.4.5 Hrozbu substitučních výrobků 

V oblasti technické podpory se začínají objevovat programy, které jsou „user-friendly“ 

a dokáží tak z části nahradit práci našeho personálu. Objevují se však nové technologie 

jako je např. BlackBerry, které si vyžadují naší podporu. 

V oblasti PC v současné době nahrazují laptopy běžné stolní počítače. Tzn, že se 

postupně mění sortiment námi prodávaného zboží. V oblasti mobilních telefonů klesla 

cca o 30% výše prodeje a ustálila se na standartním množství. Oproti původnímu 

očekávání, které tvrdilo, že se trh mobilními telefony zasytí se jedná o pozitivní trend. 

4.5 HOS analýza 

HOS metoda velmi jednoduchým způsobem klasifikuje informační systém i 

organizaci pomocí trojice čísel a znaménka. Vychází z hodnocení tří komponent 

informačního systému – Hardware (techniky), Orgware (souboru pravidel a činností 

dotýkajících se provozu informačního systému) a Software (programového vybavení). 

Hodnocení provádíme u každé složky komponent pomocí čísel od 1 do 3, od nejnižší 

úrovně po nejvyšší. HOS analýza je výhodná zejména protože ji jednoduše zvládne 

provést nejen IT specialista. 
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U HW platí, že z nejvyšší úrovně 3 (po zakoupení techniky) se stroje posouvají 

vždy  o kategorii níže (do kategorie 2)  po čtyřech letech. U SW totéž platí po šesti 

letech a Orgware mění svoji kategorii až po osmi letech. 

Celkové hodnocení je zapsáno trojmístným číslem, kde na první pozici je 

hodnocení hardwaru, na druhé pozici softwaru, na třetí orgwaru. Za číslem může být 

znaménko plus nebo mínus, podle toho jestli informační systém má pro společnost 

velkou váhu (+), nebo je spíše nedůležitý (-). Pokud znaménko není uvedeno, má se za 

to, že se jedná o organizaci běžného typu. 

Hodnotit je možné buď každé pracoviště zvlášť nebo pro usnadnění systém ve 

firmě jako celek (předpokládá se zhruba stejná doba pořízení). 

Nyní provedu HOS analýzu pro společnost CELKOM Praha, spol. s r.o.  

4.5.1 Hardware 

Protože se zabýváme také prodejem repasované výpočetní techniky, námi používané PC 

byly často kupovány jako použité.  

 

HW ur čený pro prodejny:   

DELL GX240 (Intel Pentium 4 1.6 GHz, 512 MB RAM, 20 GB HDD, FDD, zvuková 

karta, LAN, USB, CD-ROM, 15“ monitorem, klávesnicí, myší a licencí Windows XP 

pro.),  

1x WIFI IP webkameru LINKSYS WVC200 s audio vstupem,  

2x WIFI ROUTER ASUS WL-500g,  

1x USB T-mobile 4G modem, 1x Virtuos pokladní zásuvka C430 s otevíráním přes 

COM port,  

1x čtečka čárových kódů BIRCH CD-108e, 

3x tiskárna HP LaserJet 6P. 

 

Centrála / Technická podpora: 

1x Laptop Toshiba 2,4 GHz, pevný disk 100GB, 2GB RAM 

1x Laptop Sony VAIO 400 Mhz, pevný disk 4GB, 512 MB RAM 

1x Laptop IBM, Pentium M 1,6 Ghz, pevný disk 60 MB 



- 36 - 

 

1x Laptop Dell 420, 1,2 Ghz dualcore, 80 GB disk, 1,5 GB RAM 

1x Multifunkční tiskárna/kopírka/fax OKI 

1x Fax Philips 175 

1x Multifunkční přístroj Fax/kopírka Panasonic Laser  LJ1024 

2x Scanner Canon Lide 25 

3x Bluetooth USB adaptéry 

3x PCMCIA GPRS/EDGE, 4G datové karty 

2x Nokia Griffin Box + flasher 

2x Nokia J.A.F. + flasher 

1x Nokia  BB5 box 

1x GSM Key USB Doungle (Samsung, Panasonic, Philips, NEC) 

1x Siemens Martech II box 

1x Sony – Ericsson Terminátor box 

1x USB-SMART (Sony-Ericsson, Motorola, Alcatel, Samsung) 

1x Motorola Emmi Box 

3x Čtečky čipových karet 

Datové a servisní kabely pro všechny modely telefonů 

 

Personál: 

4x MDA Vario řady I a III 

4x BlackBerry 8800, 8300 

4x GPS moduly pro sledování polohy vozidla 

5x Mobilní telefony Nokia  

1x PC Dell 2,4GB, 500 GB HDD, 4 GB RAM (server) 

   

Pro technickou podporu je nutné mít pro některé boxy pro správu telefonů starší 

počítač, protože s novými nekomunikují správně. Jako záplata může být i na starém 

laptopu 400 Mhz  dostačující paměť  512 RAM. 

Vybavení určené pro prodejny je na úrovni nižší průměr, avšak na činnosti 

potřebné na prodejnách dostačující. Dostačující je i pro zavedení informačního systému. 

Hardware pro softwarové úpravy a správu mobilních telefonů (boxy) je vždy na 

nejvyšší úrovni, neustále sledujeme vývoj a pohotově reagujeme na příchod jakéhokoliv 
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nového mobilního telefonu na trh. To je základním předpokladem pro udržení 

bezproblémového chodu společnosti.  

Další zařízení řadící se mezi hardware (mimo počítačů) je rovněž na průměrné úrovni.  

Celkově hodnotím  stupeň úrovně hardwaru číslem 2. 

4.5.2 Software 

5x MS Windows XP 

1x MS Small Business Server 2003 

4x Research in Motion BlackBerry server Enterprise 

4x Microsoft Office 2007 

4x Compelson Mobiledit 

2x Motorola PC Suite 

1x Stormware Pohoda Standart 

 

Technická podpora:  

• Veškeré aktuální i starší verze SW pro mobilní telefony 

• SW pro správu telefonů jednotlivých výrobců 

• T-Mobile SMS Analyzer  

 

Protože žádný používaný software není software starší 6 ti let a většina dokonce ani tří 

let, hodnotím tuto složku číslem 3.  
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4.5.3 Orgware 

Pro správné určení  Orgware existuje sada otázek, které nám toto hodnocení výrazně 

usnadní. 

Jednotlivé otázky včetně odpovědí jsem sestavil do níže uvedené tabulky.  

Otázka Odpov ěď 

Každý pracovník musí mít jasně určeno, s jakými úlohami smí pracovat a s jakým 

oprávněním (číst data, měnit je..) ANO 

Každý pracovník musí mít jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravuje. 

Platí zásada že měnit určitá data smí jen určitý pracovník. ANO 

Každý pracovník musí mít přesně určeno, kdy musí jaká data zavést do databází a 

kdy je musí aktualizovat NE 

Každý pracovník musí být zaškolen na své úlohy a musí mít možnost rychlé 

konzultace se specialistou na informační systém v případě problému. ANO 

Každý pracovník musí znát postup, jak reagovat v případě havárie informačního 

systému, jak poruchu oznámit, komu atp. NE 

 Pracovníci správy informačních systémů musí pravidelně provádět zálohování dat 

a kontrolu zařízení systému. ANO 

Jakékoli instalace, změny v nastavení, připojení nové techniky musí provádět 

specialisté nikoli uživatelé. NE 

Musí být definovány jasné směrnice a typové postupy pro provoz systému a pro 

ošetření havarijních stavů. NE 

Manažeři informačních systémů musí striktně trvat na dodržování stanovených 

postupů NE 

Tabulka hodnocení Orgware 

 

Z odpovědí uvedených v tabulce vyplývá hodnocení číslo 2. 
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4.5.4 Celkové hodnocení HOS 

I když v celkovém hodnocení je vidět, že HW není na nejvyšší úrovni, myslím si že 

jeho konfigurace je správná a jeho inovace (zejména PC) by neměla žádný efekt ani 

ekonomickou rentabilitu.  

 Protože se jedná o firmu která se zabývá odvětvím spadajícím do IT, je potřebné, 

aby měla stále HW a SW na dobré úrovni, což má. Většina pracovníků jsou technici 

s administrátorskými právy, proto význam orgware není tolik podstatná. Jako největší 

nedostatek považuji neexistenci krizového plánu při havárii informačního systému a 

nedokonalý způsob zálohování. 

Celkové hodnocení společnosti jsem vyhodnotil jako 3+2+2-.  

 

Graf 4-1: Celkové hodnocení HOS 
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4.6 Současný stav IS 

Z pohledu ekonomicko-informačního systému, společnost momentálně vlastní jednu 

licenci softwaru Stormware Pohoda Standart. Na té je evidováno účetnictví firmy, 

majetek, jízdy atd a v tomto formátu je předáváno kanceláři daňového poradce.   

Společnost hodlá otevřít několik poboček zabývající se maloobchodním prodejem 

zboží. Pro potřeby moderního způsobu prodeje, analýzy prodejů a manažerského 

rozhodování a vnitřní kontroly je nutné implementovat informační systém, který by tyto 

potřeby dovedl zabezpečit a dostatečně ošetřit tyto požadavky. 

Majitel chce po předchozích špatných zkušenostech s chováním zaměstnanců i 

„zákazníků“ zabezpečit kontrolu docházky a zboží monitorováním jednotlivých 

poboček kamerami s audiovizuálním výstupem. Ten může v případě problému sloužit i 

jako důkazní materiál pro Policii ČR.  

Společnost disponuje omezeným kapitálem a proto je pro ni nejdůležitějším kritériem 

finanční nákladnost zavedení nového informačního systému.  

Na pobočkách není zavedeno internetové připojení. Společnost by chtěla řešit 

internetové spojení prostřednictvím služeb společnosti T-mobile, jelikož s ní má úzké 

obchodní vztahy a jsou ji od ní poskytovány výhodné obchodní podmínky. Nehledě na 

to, zřizování připojení od jiného poskytovatele, např. ADSL od společnosti Telefonica 

O2, by znamenalo další časovou prodlevu a další závazky.  

 

4.7 Požadavky firmy 

Pro firmu je zejména důležité, aby bylo ovládání systému jednoduché 

a intuitivní. Z ekonomického pohledu je vhodné, aby systém umožňoval velmi rychlý 

maloobchodní prodej bez potřeby dokupování dalších modulů. Systém by měl 

spolupracovat se čtečkou čárových kódů a vzhledem k právě se vytvářejícímu E-shopu 

je potřeba aby podporoval i toto, bez nutnosti větších zásahů. Samozřejmostí je 

automatické zaúčtování operací a vždy aktuální přehled o ekonomické situaci. 
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Společnost již vlastní hardware z předchozího podnikání, který by ráda využila 

v provozu svého informačního systému. Jmenovitě jde o 3x stolní počítače DELL 

GX240 (Intel Pentium 4 1.6 GHz, 512 MB RAM, 20 GB HDD, FDD, zvuková karta, 

LAN, USB, CD-ROM, 15“ monitorem, klávesnicí, myší a licencí Windows XP pro.), 

1x WIFI IP webkameru LINKSYS WVC200 s audio vstupem, 2x WIFI ROUTER 

ASUS WL-500g, 1x USB T-mobile 4G modem, 1x Virtuos pokladní zásuvka C430 

s otevíráním přes COM port, 1x čtečka čárových kódů BIRCH CD-108e, 3x tiskárna HP 

LaserJet 6P. 

4.8 Závěr analýzy problému a současné 
situace 

 

Z analýzy problému a současné situace vyplývá, že společnost hledá řešení 

informačního systému, který by: 

 

• splňoval její základní požadavky na funkce softwarového vybavení,  

• použil stávající hardwarové vybavení,  

• byl jednoduchý na užívání a správu,  

• měl zakomponované řešení pro eshop,  

• umožňoval kontrolu zaměstnanců a objektu, 

• byl finančně nenákladný.   
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5 Vlastní návrhy řešení, přínos 
návrhů řešení 

 

Na pobočky je nutno nainstalovat internetové připojení, počítač s pokladním a 

skladovým systém s výstupem pro e-shop, pokladní zásuvku, čtečku čárových kódů a 

webkamery. Také je třeba rozvést k webkameře a PC internetové připojení ethernetem 

případně wifi spojením. Při řešení této problematiky by měl být kladen důraz na 

finanční nákladnost implementace a provozu.  

Řešení je aktuálně zpracováváno pro dvě pobočky a centrálu s možností vytvoření 

a zapojení dalších poboček do systému.   

5.1 Návrhy řešení  

5.1.1 Globální schéma IS 

 

Společnost má dvě pobočky a centrálu. Pobočky vedou vlastní sklad a pokladnu. 

Centrála je umístěna v sídle společnosti a spravuje centrální sklad. V sídle společnosti je 

možnost spravovat a kontrolovat pohyby v pokladnách a skladech sklady na pobočkách. 

Centrála je připojena do internetu pomocí kabelového připojení poskytované 

společností UPC. Službu webhostingu již společnosti obstarává banan.cz a má 

registrovanou doménu www.celkom.cz, kde běží prezentace společnosti. 
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5-1 Globální schéma IS 
 

Obrázek  5-1 Globální schéma IS znázorňuje propojení jednotlivých poboček, centrály a 

webhostingu. Znázorněny jsou i případně v budoucnosti otevřené pobočky 3,4.. . 

5.2 Výběr vhodného softwarového vybavení 

Pro implementaci IS je nutno vybrat vhodný software, jenž by zvládl pracovat dle 

globálního schématu IS viz obr. 5-1 Globální schéma IS a splňoval požadované nároky 

společnosti na jednoduchost, bezpečnost a pořizovací a provozní nenáročnost. 

 

Jednoduchostí a bezpečností se v tomto smyslu myslí, aby aplikace: 

• byla takzvaně „user friendly“,  

• potřebovala minimální množství servisních zásahů, 

• nenáročnost na proškolení obsluhy, 

• měla správu účtů s přidělováním privilegií pro zamezení neoprávněného 

zasahování do skladového hospodářství, prodejek, atp., 
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Nedílnou součástí takové softwaru musí být:  

• modul pro sklady,  

• modul pro pokladnu,  

• modul pro export dat pro e-shop nebo případně generování celého e-shopu, 

 

Při výběru software se předpokládá připojení jednotlivých poboček a centrály do 

internetu nezávisle na pozdějším skutečném řešení. Požadavek je, aby aplikace běžela 

na OS Windows XP Professional. Tento nárok na aplikaci je požadován, protože na 

počítačích DELL GX240, které mají být zahrnuty od IS  jsou OEM licence uvedeného 

operačního systému. Hlavní kritériem porovnání jsou náklady na pořízení a provoz.   

 

Pro srovnání byly vybrány produkty: 

• Ekonomický systém POHODA 2008 společnosti STORMWARE s.r.o. 

• Ekonomický systém Money S3 společnosti CÍGLER SOFTWARE a.s. 

• Evidenční a účetní systém TRELL pro Windows  společnosti Trellsoft – Jiří 

Kalous 

5.2.1 Pohoda 2008 

Z nabízených možností POHODY 2008 byla vybrána varianta „POHODA Standard 

síťové verze pro 3PC“ s nadstavbou „POHODA Kasa Online“ (ostatní varianty buď 

nesplňují některé z požadavků nebo jsou příliš nákladné na pořízení), která obsahuje 

následující funkce: 

 

• daňová evidence (peněžní deník, pokladna, banka, přiznání DPH, podklady pro 

DzP) 

• homebanking (tvorba příkazů, zaúčtování výpisů) 

• cizí měny (podpora eura, kurzové lístky, cizojazyčné sestavy) 

• objednávky (nabídky, vydané a přijaté objednávky) 

• fakturace (vydané a přijaté faktury, zálohové faktury, příkazy k úhradě) 

• adresář (správa obchodních kontaktů, komunikační funkce, organizace 

dokumentů) 
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• poštovní sestavy (poukázky, průvodky, obálky, štítky) 

• majetek (dlouhodobý, leasingový, drobný majetek) 

• kniha jízd  (vozidla, jízdy) 

• mzdy (personalistika, mzdy do 25 zaměstnanců) 

• sklady (zásoby, příjemky, výdejky, prodejky, převodky, výroba, výrobní čísla, 

inventura) 

• internetové obchody 

• podpora pokladního hardware, čárových kódů a mobilní fakturace 

(zahrnuta v nadstavbě „ POHODA Kasa Online“ ) 

 

Z výčtu „modulů“ vyplývá, že aplikace splňuje základní požadavky společnosti na 

funkce informačního systému. Aplikace běží bezproblémově na systému Windows XP 

Professional. Umožňuje použití v režimu centrály a poboček, správu účtů s různými 

právy na úkony v systému. V aplikaci existuje podpora pro e-shop. 

 

Aplikace a nadstavba byla nainstalovaná v režimu demo verze pro otestování funkcí a 

predikovaných vlastností. Aplikace je velmi robustní a plná funkcí, které přesahují 

požadavky společnosti. Toto pozitivum však dělá aplikaci složitou pro běžné používání, 

které může být překážkou výběru pro implementaci do IS společnosti. Jedná se o 

aplikaci, která byla v naší Bakalářské práci vybrána jako optimální produkt pro naši 

společnost. Při krátkém spuštění ostrého provozu se však ukázala jako nevhodná pro 

časovou náročnost procedur maloobchodního prodeje, zbytečnou složitost při zadávání 

dat a v neposlední řadě není možné nastavit, aby po potvrzení prodeje automaticky 

otevřela kasu. Pro účetnictví obecně se však jedná, podle našeho názoru, o jeden 

z nejlepších systémů na našem trhu. Protože podle dohody s naší účetní kanceláří 

můžeme předávat data v jakémkoli formátu, není tedy problémem ani předávat účetní 

data z prodejen v jiném formátu než data zbytku firmy.  

Dalším negativem je vysoká pořizovací cena ekonomického systému: 

 

• Síťová verze pro 3 počítače   12 450 Kč 

• Doplněk Kasa      4 740 Kč 

• Celkem    17 190 Kč  
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Minimální náklady na pořízení softwaru pro řešení jsou cca 17tis. Kč. Ceny jsou 

uváděny s DPH.  

5.2.2 Money S3 

Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s. nabízí řešení ve formě ekonomického systému 

Money S3 a obdobně jako společnost Stormware s.r.o. nabízí různé varianty pro různé 

použití. Pro prostudování a konzultaci se zástupci společnosti byla zvolena pro 

alternativu řešení s použitím ekonomického systému Money S3 varianta  „Money S3 

Premium“ s nadstavbou  „Money S3 Kasa Professional“. 

  

Toto řešení obsahuje: 

• Podvojné účetnictví 

• Daňová evidence (Jednoduché účetnictví) zdarma v ceně 

• Fakturace 

• Sklady a objednávky (A, B) 

• Personalistika a mzdy (bez omezení počtu zaměstnanců) 

• Evidence majetku 

• Kniha jízd, tiskové výstupy, import a export, homebanking, internetové 

obchody, bezpečnost dat 

• + nadstavba Kasa: práce v síti, hardwarová podpora zásuvek a čteček 

čárových kódů. 

 

Nadstavba umožňuje pracovat v síti proti síťovým datům Money S3. Na počítači, kde je 

instalována Kasa, není nutné mít instalováno Money S3. Na pobočkách by tedy byly 

instalovány pouze Kasy, které by pracovaly s daty na centrále v sídle společnosti. 

  Pro otestování a ověření funkcí byla instalována demo verze systému. Aplikace 

splňují požadavky společnosti.  Obdobně jako řešení společnosti Stormware s.r.o., ale 

systém příliš obsáhlý a obsahuje funkce, které nebudou plně využity. Negativem tohoto 

řešení je, že přes aplikaci Kasa nelze naskladnit zboží. Naskladnění by se muselo  řešit 

jiným systémem zásobování nebo naskladňovat přes vratky, což však  není příliš 
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elegantní řešení. Další variantou by mohl být nákupt další licence pro pobočky, což by 

zvýšilo celkovou cenu řešení.  

 

Náklady na pořízení: 

• Money S3 Premium    23 790 Kč 

• 2x Money S3 Kasa Professional    9 495 Kč 

• Celkem     33 285 Kč    

 

Minimální náklady na pořízení softwaru pro řešení jsou cca 33tis. Kč. Ceny jsou 

uvedeny včetně DPH.  

5.2.3 Trell pro Windows 

Společnost TRELLSOFT nabízí evidenční a účetní systém TRELL pro Windows se 

specifickou licenční politikou. Společnost nabízí svůj produkt jak freeware pro volné 

použití na 2 roky s omezením jednoho modulu (Věrnostní systém). Úryvek z licence: 

„Oprávnění k používání tohoto systému je omezeno na 2 roky. Po uplynutí této doby 

musí uživatel zažádat o prodloužení licence u výrobce software.“ 

Celá licenční smlouva je uvedena v Příloze 1 – Licenční smlouva TRELL.  Dle této 

licence a prezentace na webu společnosti je možno používat systém v „ostrém“ provozu 

pro komerční využití. Tím se stává velmi atraktivním pro řešení dané problematiky. Po 

uplynutí doby 2let je nutno program koupit, což je nutné brát v potaz. 

Volně dostupná verze evidenčního a účetního systému TRELL obsahuje následující 

moduly a funkce:  

• Kasa - prodej přes pokladnu - Kasa (registrační pokladna) s tiskem paragonů a 

odečítáním zboží ze skladu, hardwarová podpora pokladní zásuvky, čtečky 

čárových kódu,…  

• Skladová evidence - neomezený počet skladů, pohyby, uzávěrky, přecenění, 

doklady, práce v síti, generování ceníku, generování e-shopu, export dat do 

XML,…  
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• Kompletní fakturace - faktury s odebíráním zboží ze skladu, dodací listy, 

zálohové faktury, paměť textů,… 

• Restaurace - bar - kuchyň  - neomezený počet stolů, výběr platby, bloky, 

žebříček „štamgastů“, konta,… 

• Ubytování - penzion - hotel - evidence, hostů, rezervace, barevné "štafle", 

kalendář, výkazy s editací,… 

• Účetnictví - daňová evidence - tisk dokladů, sestavy, peněžní deník, 

jednoduché účetnictví, kniha jízd, generování knihy jízd, … 

• Objednávky - zakázky - servis - provázáno s fakturací, pokladnou, sklady, 

ceníky prací a databází zákazníků,… 

• Bazar - komise - zastavárna - smlouvy, evidence zákazníků, změny cen, 

automatické výpočty, rychlé hledání,… 

• Půjčovna - videopůjčovna - půjčovna s rychlým provozem, okamžitý přehled 

vypůjčených, historie výpůjček,… 

• Evidence firem - vyhledávání podle slabiky či části libovolného údaje, 

poznámky bez omezení velikosti, provázanost,…  

• Hlavní obrazovka - principy obsluhy, bezpečnosti přístupu, kontroly, struktura 

systému a automatické zálohy,… 

 

Pro otestování a ověření funkcí byla nainstalována volně dostupná verze stažitelná 

z webových stránek společnosti TRELLSOFT. Velikost instalačního souboru je cca 

4MB. 

Plně funkční verze lze využívat v mnoha oborech. Systém je orientován 

především na prodejny a drobné živnostníky - vedení peněžního deníku, jednoduchého 

účetnictví a daňové evidence. Kasa v prodejně s tiskem paragonů v návaznosti na 

jednoduché či podvojné účetnictví tvoří kompletní registrační pokladnu s podporou 

práce v síti a dálkového přenosu dat. Systém je vhodný pro prodejny, řemeslníky či 

firmy, kde je nutné zpracovávat sklad zároveň s pokladnou či fakturací. Systém může 

být použitelný v oblasti samoobsluh a prodejen, trafik, bazarů i restaurací. Využití 

systému je též v restauracích, bazarech, zastavárnách, opravnách, prodejnách nebo 

penzionech. Každý modul má svá specifika a systém je vzájemně provázán. Legislativní 
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změny společnost TRELLSOFT promítá do nových verzí systému, které jsou zdarma ke 

stažení webových stránek výrobce.  

Program lze použít i pouze jako fakturaci se skladem či účetnictví s knihou jízd 

a pokladní knihou pro drobné podnikatele, kdy tiskne graficky zpracované doklady, 

obsluha je jasná a přehledná a doklady lze upravovat. 

Systém se zdá být během testování plně funkční včetně tisku, sestav a bez 

omezení velikosti databází. Spolupracuje s pokladní zásuvkou a čtečkou čárových kódů. 

Software běží bezproblémově v OS Windows XP Professional. Celé prostředí je velmi 

intuitivní, pochopitelné a jednoduché pro užívání.  

Ve volně použitelné verzi jsou funkční všechny moduly s výjimkou E-shopu a 

Věrnostního systému.  

Funkce pro generování e-shopu je funkční, ale nesmí být vystavena na 

internetovém serveru. Je to z důvodu licenčního ujednání mezi tvůrcem 

TRELLSOFTEM a slovenským tvůrcem části kódu pro e-obchod, kdy se z každé verze 

vygenerované pomocí Trellu umístěné na web musí zaplatit poplatek ve výši 999Kč.  

Jelikož mezi základní požadavky na software využívaný IS je generování výstupu pro e-

shop nabízí se tyto varianty: 

• zpracovat svépomocí vlastní skripty pro e-shop a využívat export skladů do 

XML (např. parsování XML pomocí PHP skriptů) – kvalifikovaný odhad 

oportunitních nákladu: 1 500 Kč 

• zakoupit licenci programu webShop 2.0 slovenského tvůrce systému Tabernus e-

shop, jenž je schopen zpracovat výstup z Trellu a vygenerovat HTML stránky za 

cenu 630SKK (490Kč) 

• Zakoupit modul pro generování e-shopu přímo z programu Trell za 990Kč. Při 

této variantě je nutné zakoupit i plnou licenci programu Trell pro 3PC v ceně 

4 990 Kč. Celková cena tohoto řešení by byla cca 6tis. Kč. 

Po zvážení výhod, grafické kvality zpracování, flexibility a funkcí jednotlivých e-shopu 

byla zvolena varianta, kdy bude po dobu 2let používána volná verze programu Trell 

s exportem dat.  Tento výstup bude uploadován na server webhostingu, kde již budou 

svépomocí vytvořené PHP skripty e-obchodu a jenž budou generovat HTML výstup e-

shopu. 
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Náklady tohoto řešení by byly ve výši cca 1 500 Kč oportunitních nákladů na vývoj e-

shopu a 4 990 Kč za licenci, kterou je nutno zakoupit po  dvou letech užívání. Náklady 

je možno považovat za nulové a cenu za dva roky by bylo možné lze diskontovat 

(ušetřený kapitál by mohl být po dobu dvou let použit jiným způsobem, současná 

hodnota peněz je vyšší než-li budoucí hodnota peněz). 

Nehledě na to se situace na trhu s uvažovaným zbožím i v oblasti IT neustále 

mění, a proto i kdyby životnost systému byla  2 roky,  jeví se tato doba jako dostačující. 

Za dva roky bude mít společnost pravděpodobně nové požadavky, objeví se nové 

možnosti a ukáže se, zda lokality prodejen byly s ohledem na jejich nabízený sortiment 

a  ziskovost správně vybrány.  

 Jednoznačně lze říct, že software Trell je z pohledů nákladu na pořízení 

nejlevnější a lze jej zvolit pro zakomponování do vlastní implementace řešení pro 

požadovaný ekonomicko-informační systém.  

5.3 Řešení jednotlivých poboček a centrály 

5.3.1 Pobočky 

Na pobočkách bude provozován maloobchodní prodej a některé s ním spojené úkony 

jako je například příjem zboží do skladu pobočky, tvorba a tisk prodejek atp. Součást 

IS, která bude ošetřovat chod pobočky, je rozdělena na tematické kategorie: Hardware, 

Software a Orgware.  

5.3.2 Hardware 

Pro hardwarovou součást IS pobočky jsou použity následující prvky: 

• 1x stolní počítač DELL GX240 (Intel Pentium 4 1.6 GHz, 512 MB RAM, 20 

GB HDD, FDD, zvuková karta, LAN, USB, CD-ROM, 15“ monitorem, 

klávesnicí, myší)  

• 1x WIFI IP webkamera LINKSYS WVC200 s audio vstupem,  

• 1x WIFI ROUTER ASUS WL-500g,  

• 1x USB T-mobile 4G modem,  

• 1x pokladní zásuvka Virtuos  C430 s otevíráním přes COM port,  
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• 1x čtečka čárových kódů BIRCH CD-108e, 

• 1x tiskárna HP LaserJet 6P. 

 

Schéma zapojení jednotlivých komponentů je znázorněn na obrázku Obr 5-2: Schéma 

zapojení HW na pobočce. 

 

 

 

 

 
Obr 5-2: Schéma zapojení HW na pobočce 
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5.3.2.1 Dell GX240 

Hlavní hardwarovou komponentou pobočkové části IS je stolní počítač DELL 

GX240, na kterém je nainstalován OS Windows XP Professional s evidenčním a 

účetním systémem TRELL viz kapitola 5.3.3 Software.  Předností toho počítače nízká 

hlučnost, elegantní slimtower provedení počítačové skříně a pořizovací cena. 

Specifikace: 

• Intel Pentium 4 1.6 GHz,  

• 512 MB RAM,  

• 20 GB HDD,  

• zvuková karta s audio vstupy a výstupy,  

• FDD, CD-ROM,  

• LAN, USB, LPT, COM,  

• 15“ monitor,  

• klávesnice, myš. 

Počítač je připojen do místní sítě pobočky prostřednictvím klasického 

ethernetového kabelu RJ45. Společnost vlastní 3 kusy těchto počítačů a další stejné 

nebo parametry podobné počítače lze dle průzkumu na internetu a kvalifikovaného 

odhadu za cenu cca 2 500 Kč za 1 kus. 

5.3.2.2 Router Asus WL-500g a USB T-mobile 4G modem 

Nejdůležitější síťovou komponentou je kombinace WIFI ROUTERU ASUS WL-

500g a USB T-mobile 4G modem, která zajišťuje přístup do internetu z místní sítě 

LAN.  

Specifikace a parametry routeru:  

• Anténa: 1 x interní + 1 x externí - odpojitelná (R-SMA)  

• 1 x RJ 45 WLAN,  

• 4 x LAN 10/100Mbps switch s auto MDI/MDIX, 

• 1 x USB 1.1,  

• 1 x LPT,  

• Pracovní frekvence 2.4GHz, 
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• Přenosová rychlost: 54Mbps,  

• Režimy zapojení: Wireless klient ( pouze v režimu WDS ), Access Point, Home 

Gateway, Router (s upraveným firmwarem lze provozovat i další módy), 

• Síť: 802.11g,  

• Šifrování: WEP 64-bit, 128-bit. 

5.3.2.3 Specifikace modemu 

• Pásmo: UMTS [MHz] 872 / 1 900  (tedy celé úezmí ČR pokryté signálem T-

Mobile 4G) 

• Připojitelnost: USB kabel, ethernet kabel 

Tyto dva komponenty jsou propojeny USB kabelem dodávaným k 4G modemu. Modem 

můžeme k routeru Asus WL500 připojit přes USB nebo ethernet kabel. Výhoda 

připojení přes USB kabel spočívá v tom, že modem je kabelem současně i napájen, 

takže jej není nutno připojovat k zásuvce elektrické sítě 230, což by jinak bylo nutné. 

Asus WL-500g  nebo případně funkčně a parametry obdobná varianta se dá 

pořídit za 1800 Kč a T-Mobile USB 4G modem za 3 500 Kč (nedotovaná cena při 

smlouvě na dobu neurčitou) U T-mobile 4G modemu je nutné mít navíc aktivovaný 

internetový tarif Internet Standart za 831 Kč se statickou veřejnou IP adresou za 177 Kč 

měsíčně. Celkem tedy 1008 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že společnost je T-Mobile 

partner, má cenu nastavenu na 652 Kč měsíčně vč. DPH za obě služby.   

5.3.2.4 Úprava firmwaru routeru Asus wl-500g pro podporu 4G modemu 

Podpora pro 4G modem od společnosti T-mobile není zahrnuta ve standardním 

firmwaru Asus routeru WL-500g. Proto je nutné provést úpravu flashnutím upraveného 

firmwaru do přístroje. Tento firmware je dostupný na webových stránkách 

http://www.koppel.cz/cdmawifi/ . 

Router se ovládá přes webovou administraci (standardně na 192.168.1.1). Pokud 

byla výchozí IP adresa změněna předchozím užíváním, je nutné provést resetování 

routeru do výchozího nastavení.  Na počítači ze kterého se k routeru Asus připojujeme 

je nutno nastavit  na síťové kartě IP rozsah sítě dle masky: 255.255.255.0 (např. 

192.168.1.2). Uživatelské jméno a heslo je defaultně nastaveno na admin/admin. 
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Pro nahrání nového firmwaru se stačí přihlásit přes internetový prohlížeč zadat IP 

adresu routeru a přihlásit se. Zde v menu „System setup >> firmware upgrade“ viz 

obrázek Obr.5-3: Rozhraní Asus - úprava firmware se zvolí umístění nového firmwaru, 

který je stáhlý na místní disk počítače, a potvrdíme tlačítkem „Upload“  flashnutí 

přístroje na novou verzi firmwaru.  

 

 

Obr.5-3: Rozhraní Asus - úprava firmware 
 

Po několik minut, než se update provede, se znovu objeví úvodní stránka menu. Do té 

doby není vhodné v žádném případě zavírat okno prohlížeče, odpojovat kabely či 

vypínat router, jelikož hrozí jeho nezvratné poškození. 

 

Po flashování se provede konfigurace Asusu pro připojení 4G modemu přes USB kabel. 

V menu „USB Connection“ se zvolí u položky „Connection Mode“ hodnota „IP 

Wireless“ a u položky „Automatic dial on boot“ hodnota „Enable“. Po uložení změn a 

restartování routeru je router automaticky připojen do sítě internet přes 4G modem.  
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5.3.2.5 Konfigurace sítě v Asus wl-500g 

Router se automaticky nastaví tak, aby automaticky do sítě poskytoval DNS přes 

DHCP server. Rozdělení IP adres pak bude následující: 

• Router 

o LAN rozhraní:  192.168.1.1 

o WAN rozhraní:  Statická veřejná IP přidělena operátorem  

• DELL GX240 - síťová karta:  192.168.1.2 

• WIFI IP kamera LINKSYS:   192.168.1.3 

 

1) Zapneme modul  WIFI sít ě na volném kanále s kódováním WEP128bit 

v režimu AP.  

2) Změníme výchozí login a heslo do administrace routeru. Spuštěno bude také 

přidělování  rozsahu IP adres přes DHCP pro možnost připojení notebooku 

majitele společnosti při návštěvě pobočky.  

3) Na routeru zapneme vestavěný firewall a forwardování (menu „NAT 

settings>> Virutal Server“) určených portů ze statické veřejné IP adresy na 

porty IP adres v místní síti – tedy tak, aby se mezi porty na veřejné IP vytvořil se 

„tunel“ k daným portům IP adres v místní síti. 

 

Nastavení portforwardingu: 

• Statická veřejná IP:80  << >> 192.168.1.3:80 

o Nastavení pro administrativní rozhraní WIFI IP kamery. 

• Statická veřejná IP:8080 << >> 192.168.1.1:80 

o Nastavení pro administrativní rozhraní pro WIFI IP kamery. 

• Statická veřejná IP:3389 << >> 192.168.1.2:3389 

o Nastavení pro Remote desktop protokol (RDP). 

• Statická veřejná IP:5800 a 5900 << >> 192.168.1.2:5800 a 5900 

o Nastavení pro TightVNC (obdoba vzdálené plochy). 
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5.3.2.6 PTZ WIFI IP webkamera LINKSYS WVC200 

Webová kamera bude zabezpečovat kontrolu zaměstnanců, kontrolu objektu v nočních 

hodinách a k identifikaci případných zlodějů. Webkamera byla zakomponovaná do 

systému hlavně z důvodu vzdálené kontroly zaměstnanců, kdy je možno vzdáleně ověřit 

přítomnost personálu na pobočce a její aktuální činnost. Webová kamera komunikuje 

přes protokol TCP/IP a má podporu UPnP. Webová kamera bude připojena do sítě přes 

WIFI spojení zprostředkované routerem Asus wl-500g. 

Specifikace: 

• CMOS senzor se skleněným objektivem s možností natáčení do stran pomocí 

motorku, 

• komprese pomocí kodeku volitelně do MPEG-4 nebo MJPEG v rozlišení 640 x 

480, 

• ukládání videa a audia (pomocí zabudovaného mikrofonu) na externí pevný disk, 

• zabudovaný webový server pro vzdálený přístup poskytující na obrazovku 

informace o připojených uživatelích na obrazovce, 

• podpora UPnP pro snadné nalezení v síti, 

• podpora DDNS, 

• podpora až deseti současných uživatelů, 

• zahrnuje software pro monitoring a nahrávání až devíti kamer zároveň, 

• e-mailové výstrahy až na čtyři e-mailové adresy s videoklipy nahranými v 

případě zjištění pohybu před kamerou, 

• LCD displej na kameře zobrazuje úplnou IP adresu a způsob připojení (ethernet 

nebo bezdrát) + DHCP nebo pevná IP adresa. 

 

Výstup z kamery lze prohlížet pomocí zabudovaného webového serveru nebo přes 

přiložený software. Přes přiložený software lze nahrávat videa a zachycovat snímky.  

Na obrázku 5-4 Webkamera  WVC200 - ukázka ovládaní je ukázka kvality výstupu 

webkamery a ovládání pohybu kamery přes integrovaný webový server.  
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5-4 Webkamera  WVC200 - ukázka ovládaní 
 

Kameru WVC200 od společnosti Linksys je možno koupit za cenu cca  5 500 Kč. 

 

5.3.2.7 Nastavení webové kamery Linksys WVC200 

Webová kamera vyžaduje prvotní nastavení přes ethernet kabel, ideálně přímým 

připojením k PC. Na kameře nastavíme pevnou IP adresu 192.168.1.3 a definujeme 

připojení do WIFI sítě podle nastavení bezdrátové části v routeru. Je nutno nastavit 

přístupová práva, aby výstup z kamery nebyl veřejně přístupný. Administrační 

rozhraní umožňuje definovat různé uživatele s různými právy a průvodce nás k tomu 

sám vybídne.  

Dále je nutné upravit kvalitu a rozlišení přenášeného video výstupu. Výstup musíme 

nastavit dle přenosových možností 4G modemu. Při použití tarifu Internet Standart je 

teoretická přenosová rychlost 512kb/s. Této šířce pásma odpovídá rozlišení 640x480 na 

nižší kvalitě. Možnosti kamery jsou vysílat v „bit rate“ od 64kb/s do 4Mb/s. Existuje i 

možnost nastavit vyšší rozlišení a kvalitu videa na úkor „frame rate – počtu snímku za 

sekundu“. Ta ovlivňuje plynulost videa. Pro lidské oko je nutné mít frame rate 

minimálně 25 snímku za sekundu, aby se video zdálo plynulé.  
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Kamera také umožňuje sledovat, zda v objektu mimo pracovní dobu nenastal 

pohyb. Při zjištění narušení bezpečnosti umožňuje začít nahrávat na vzdáleném 

počítači video a poslat upozornění zprávu až na tři emaily. Do emailu může být 

přiloženo několika sekundové krátké video s ukázkou narušení bezpečnosti (toto může 

být každou minutu opakováno). Přenos obrázků na vzdálený server se provádí přes 

FTP protokol a je možno nadefinovat časový interval uploadování (1min – 4h). 

 Pomocí aplikace Linksys Surveillance Utility, kterou nainstalujeme na vzdálený 

počítač, lze naplánovat automatické nahrávání videa. Např. lze tak do logu zachytit 

čas příchodu personálu a jejich chování během příchodu a odchodu na pracoviště – zda 

otevírají prodejnu včas nebo zda ji nezavírají dříve a plní při tom své povinnosti jako 

jsou úklid, atp. 

Kamera je tedy nastavena, tak aby poslala při narušení bezpečnosti email 

majiteli a vedoucímu pobočky s videem v délce 4 sekundy. Každou minutu se přenesou 

na FTP server centrály 2 snímky (jeden snímek má velikost cca 6,5 KB).  

5.3.2.8 BIRCH CD-108e čtečka čárových kódů  

Čtečka čárových kódů se zapojuje do portu ps/2 klávesnice. Zapojení je řešeno 

„rozdvojkou“ PS/2 portu a obě zařízení pak fungují paralelně. CD-108e je vybaven 

rozhraním emulace klávesnice. Tedy přečtený kód pošle jako do počítače jako vstup 

z klávesnice.  

Specifikace: 

• UPC/EAN/JAN & Addition 2/5, Code 39, Code 39 FULL ASCII, Interleave 25, 

Industrial 25, Matrix25 Code 11, Code 128, Codabar/NW7, Code 93, 

MSI/PLESSY, Code 32, BC412, China Postage. 

• PS/2 

 

Čtečka je programovatelná pro různé specifické použití. Toto programování se provádí 

pomocí načtení sekvence čárových kódu, jež jsou uvedeny v manuálu. Pro usnadnění 

načítání EAN kódu v pokladně, při vytváření karet položek a příjemek do skladu byla 

čtečka nastavena tak, aby ke každé sekvenci čísel EAN přidala na konec ještě ascii 

znaky pro Enter. Pořizovací cena je u této periférie 1 700 Kč.  
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5.3.2.9 VIRTUOS C430 pokladní zásuvka  

Pokladní zásuvka je uzamykatelná na klíč a je automaticky otevíratelná posláním znaku 

„U“ na COM port, přes který je připojena k PC. Otevřít ji lze buď přímým příkazem 

„echo U >> COM1“ nebo elegantně nastavit otevírání pokladny v programu Trell při 

uložení a tisku prodejky. Pokladní zásuvka se dá pořídit za 2500 Kč. 

5.3.2.10 HP LaserJet 6P tiskárna 

Černobílá laserová tiskárna pracující pod systémem Windows XP Professional bez 

nutnosti instalace driveru je možno koupit za cca 2 000 Kč. 

5.3.3 Software 

Z hlediska finanční nákladnosti byly pro instalaci na pobočkách vybrány produkty, 

které jsou pod GNU GPL licencí, produkty jejich cena je oproti jiným obdobným 

řešením splňujícím potřeby společnosti menší až zanedbatelná nebo společnost tyto 

licence již vlastní. Softwarovou součástí pobočkového IS je: 

• OS Windows XP Professional  

• TightVNC 

• OpenOffice.org 2.3.0 

• Evidenční a účetní systém TRELL pro Windows 

 

5.3.3.1 OS Windows XP Professional  

Licence operačního systému Windows XP Professional koupila pro potřeby 

předchozího podnikání v rámci nákupu počítačů DELL GX240. Počítače byly pro 

jistotu znovu přeinstalovány na verzi SP2 a aktualizovány pomocí služby Windows 

update. V OS bude účet správce a omezený účet pro personál (zamezení instalace 

programů, atp). Taky se povolí Vzdálená plocha pro administraci systému. 

5.3.3.2 TightVNC 

TightVNC je volně použivatelný softwarový balíček pro vzdálenou správu na bázi 

populárního VNC software. S TightVNC lze vidět plochu vzdáleného počítače a ovládat 

ho pomocí myší a klávesnice sedíce u lokálního počítače. TightVNC je:  
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• zdarma, pod licencí GPL, open source, 

• použitelný při vzdálené administraci, poskytování podpory uživatelům, výuky, 

atp., 

• mezi-platformový, dostupný pro Windows i Unix, kompatibilní s jiným  VNC 

software. 

 

Software je možno stáhnout ze stránek projektu http://www.tightvnc.com/ a obsahuje 

jak VNC server, tak i VNC viewer. Více informací lze najít na stránkách projektu. 

Personál by měl být informován o možnosti namátkové kontroly plochy. 

 

5.3.3.3 OpenOffice.org 2.3.0 

OpenOffice.org je kompletní balík kancelářských aplikací šířený pod licencí GNU 

Lesser General Public License (LGPL) je zcela kompatibilní s licencí GNU GPL. 

Obsahuje dílčí aplikace pro: 

 

• psaní textových dokumentů,  

• výpočty s tabulkami,  

• tvorbu prezentací,  

• kreslení obrázků  

• a práci s databázemi.  

 

Soubory je možno ukládat nejen ve standardním formátu OpenDocument, ale i ve 

formátech používaných v MS Office. Dokumenty jde snadno exportovat také do PDF 

nebo webových stránek. Balík v české jazykové mutaci je dostupný ke stažení na 

webových stránkách http://www.openoffice.cz/stahnout.  

 

5.3.3.4 Evidenční a účetní systém TRELL pro Windows 

Evidence a účetní systém TRELL byl vybrán hlavně pro svou cenu a jednoduchost. I 

když na první pohled vypadá nekvalitně a amatérsky (ilustrační obrázek viz obr. Obr 

5-5:  Trell - hlavní okno), tak přesto splňuje požadavky kladené na řešení IS 
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společnosti. V porovnání s jinými variantami ekonomických systémů od jiných 

společností vítězí svou cenovou a licenční politikou. 

Systém je velmi obsáhlý, naplněn spoustou funkcí, jež jsou počítány k dobru, ale 

nebudou vůbec při současných potřebách společnosti využity. Proto jsou popisovány 

pouze moduly a funkce, které se budou využívat při provozu maloobchodního prodeje 

prostřednictví sítě poboček hlavní centrály. 

Software je distribuován jako shareware s omezením pouze funkce generování 

e-shopu a modulu věrnostního systému pro zákazníky evidované přes EAN kódy (např. 

kartička zákazníka s EAN kódem). Licenci je nutno zakoupit až po 2 letech užívání a 

veškeré upgrady jsou zdarma. Program lze stáhnout ze stránek http://www.trellsoft.cz/ . 

 

 

Obr 5-5:  Trell - hlavní okno 

Skladová evidence  

Modul skladová evidence obsahuje následující funkce a nastavení:  

• Neomezený počet skladů, příjmy, výdeje, převody.  

• Podpora i tisk čárových kódů, velmi rychlý provoz.  
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• Prodej za velkoobchodní i maloobchodní ceny, dealerské slevy, složené 

výrobky. Generování ceníků pro internet, export dat skladů v XML.  

• Automatické přepočítávání cen, snadná obsluha skladu.  

• Optimalizace pro plátce i neplátce DPH podle nastavení firmy uživatele.  

• Tisk příjemek, výdejek, sestav, přehledů, ceníků, uzávěrek, inventur, skladových 

karet.  

• Provoz až na deseti nezávislých pobočkách.  

• Sklady jsou propojené s ostatními moduly.  

• Export a import dat přes síť, disketu, internet, e-mail nebo síťový provoz v 

automatickém režimu, kdy se srovnávají stavy zboží na všech pobočkách 

navzájem a údaje ze sousedních poboček jsou přístupné na kterékoliv pobočce. 

Centrála je brána jako jedna z poboček.  

• Funkce zobrazení minimálních zásob, průměrování nákupních cen, výpočty 

zisků plátců i neplátců DPH, historie nákupních cen ke každé skladové kartě a 

mnoho dalších funkcí zjednodušuje práci na minimum a činí systém 

přehledným. 

Je možné zadávat karty a provádět s nimi všechny základní operace, viz obrázek 5-1  - 

„Vkládání a úprava karet"  Kód výrobku lze vkládat ručně, ze čtečky čárového kódu 

nebo využít tlačítko "Kód", které automaticky doplňuje následný kód k poslednímu 

vloženému kódu výrobku. Pokud se opakují nebo jsou velmi podobné údaje v 

kolonkách "Kategorie" a "Název zboží", pak je výhodné, že lze výběrem ze seznamu 

(šipka vpravo vedle kolonek) načíst do kolonky text z minulých ukládání.  

Nákupní ceny s DPH i bez DPH, sazba DPH, rabat i prodejní ceny se všechny 

navzájem přepočítávají. Lze tedy zadat např. pouze Nákupní cenu bez DPH, Sazbu 

DPH, Rabat a Prodejní cena s DPH i bez se vypočte automaticky při skoku kurzorem na 

políčko Prodejní ceny. Ceny s DPH lze též zaokrouhlovat přímo při vkládání, ale jsou i 

případy, kdy to není vhodné.  
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Obr 5-6: Trell - sklad - hlavní okno 
 

 

 

Obr5-7: Trell - Sklady - Vkládání, úprava karet 
Z obrazovky "Přehled výrobků" viz obrázek Obr 5-8 lze tisknout výpisy nalezených 

položek, ceníky pro koncové uživatele i dealerské ceníky. Ceníky lze navíc exportovat i 
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ve formě TXT souborů nebo v kódu HTML pro umístění na Vaše internetové stránky 

(nutno podotknout, že generování HTML ceníku nemá omezení). Podklady pro 

inventuru společně s potřebným formulářem lze též vytisknout spínačem v dolní části 

této obrazovky. 

 

 

Obr 5-8: Trell - Sklady - přehled výrobků 
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"Přidat a vydat zboží," viz obrázek Obr 5-9, je další ze základních funkcí v Hlavní 

skladové obrazovce, která slouží k operacím se zbožím a spouští obrazovku "Příjem, 

výdej a převod zboží". Vložením kódu do kolonky a odklepnutím Enter (nebo pouhým 

přečtením kódu zboží čtečkou) se při příjmu zboží na sklad u ještě nezaložených 

skladových karet automaticky nabídne založení skladové karty, ve které je již vyplněn 

příslušný kód. Na existující karty se přímo přidá zboží. Jednotlivé položky se načítají do 

tabulky, pod kterou jsou rozepsány součty cen tak, aby je bylo možné zkontrolovat 

např. s přijatou fakturou nebo dodacím listem. V levé horní části obrazovky jsou 

spínače Příjem, Výdej, Převod zboží, které určují druh operací a vzhled i funkčnost celé 

této obrazovky. Tlačítko "Přehled" vpravo vedle spínačů zobrazí po kliknutí kompletní 

přehled všech výrobků, které obsahuje vybraný sklad (pokud je v základní skladové 

obrazovce zaškrtnuto "Nezobrazovat skladové karty s nulovým stavem", pak nebudou v 

přehledu tyto karty zobrazeny). Způsob, jakým jsou výrobky v přehledu seřazeny podle 

parametrů, lze samozřejmě měnit opět kliknutím na tlačítka v záhlaví tabulky přehledu 

(Kód, Název, Jednotky). Tlačítko "Hledej" spustí prohledávání aktuálního skladu, kde 

hledá část zadaného řetězce z kolonky v pravé horní části obrazovky, kde lze vkládat též 

přímo Kód hledaného výrobku a po stisku Enter nebo tlačítka "OK" proběhne 

vyhledávání výrobku podle kódu. Čár. kód" je spínač v pravé horní části obrazovky, po 

jehož zatržení se celý systém přizpůsobuje čtečkám čárového kódu (některé čtečky 

generují znaky, které namísto čísel představují znaky s háčky a  čárkami z české 

znakové sady Windows - tímto spínačem se zapíná automatická korekce zpět na čísla). 
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Obr 5-9: Trell - Přijem, výdej a převod zboží 
 

5.3.3.5 Pokladna 

Pokladní systém TrellSoft pro Windows, viz obrázek Obr5-10.  Dle novely zákona byla 

zapracována do systému TRELL tak, aby vyhovoval i nejnáročnějším požadavkům 

(fiskální paměť atd.). Pokladní systém komunikuje s libovolnou pokladní tiskárnou s 

příslušnými ovladači pro Windows i přímým tiskem na tiskárny Epson, s klasickými 

tiskárnami, podporuje čtečky čárových kódů s rozhraním KBD, pokladní zásuvky i 

zákaznické displeje připojené na sériový port RS232. Pracuje v online provozu se 

skladem, ze kterého odebírá zboží. Je možné vkládat texty, odkazy, složeniny, sériová 

čísla zboží, pracovat se systémem slev podle množství, přihlášeného zákazníka, s 

věrnostním systémem,  platbami v EUR, stravenkami, úhradou kartou atd. Vstup do 

systému je chráněn heslem pro každého uživatele, jsou rozděleny priority a přístupová 

práva, operace se protokolují podle obsluhy i přihlášené směny. Denní i měsíční 

uzávěrky, uzávěrky podle slev, revize atd. Obsluha kasy bez použití myši. Využíváno v 

samoobsluhách, prodejnách potravin, mobilních telefonů, květinářstvích i trafikách atd.  
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Obr5-10:  Trell - Pokladna 
 

5.3.3.6 Nastavení sítě a definování práv uživatelů 

Sklady se synchronizovat s přes FTP protokol se serverem, který je umístěn na centrále 

v sídle společnosti. Centrála bude vystupovat v systému Trell pod označením pobočka 

0. Dalším pobočkám jsou nastavena čísla vyšší. IS je zpracováván pro 2 pobočky a 1 

centrálu. Do IS je možné zaimplementovat celkem 9 poboček a 1 centrála. Je možno 

rozhodnout co a kam se bude stahovat případně posílat.  Budou existovat celkem 3 

sklady:  Sklad1, Sklad 2 a Centrální sklad. Na pobočky se povolí pouze přenos jejich 

skladu. Centrála bude mít přístup do všech sladů.  
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Obr5-11 : Nastavení přenosu přes ftp 
 

 

Definování práv uživatelů se provádí přes okno „Správa obsluha a systému“, kde lze 

nastavit přístup k jednotlivým modulům, citlivým informacím a změnám v systému. 

Dodatečné nastavení lze provést v jednotlivých modulech. Personál může do systému 

přistupovat pomocí hardwarových klíčů kdy odpadá potřeba zadávat heslo. 
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 Obr5-12:  Správa obsluhy a systému 
 

5.3.4 Orgware 

Orgware zahrnuje pravidla pro provoz, správu práv a postupy pro různé situace. 

V tomto smyslu budou definovány tři základní skupiny uživatelů-účastníků IS: 

 

5.3.4.1 Majitel 

Majitel bude mít přístup do všech aplikací a práva k veškerým možným úkonům. 

 

5.3.4.2 Vedoucí pobočky 

Vedoucí pobočky bude mít přístup k webové kameře (nebude mít však možnost 

měnit její nastavení). Do Windows XP Pro. se bude přihlašovat přes účet pro 

personál (nebude mít možnost instalovat programy, měnit nastavení systému 

atp.).  V aplikaci Trell bude mít přístup do skladů a poklady. Bude v kompetenci 

přijímat a vydávat zboží ze skladu pomocí prodejek a výdejek. Bude mít práva 
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pro změnu cen ve skladu, přecenění skladu, generovat ceníky, exportovat data, 

vkládat nové karty zboží a uzávěrky skladu. Přístup bude mít pouze do skladu 

své pobočky. V pokladně bude mít povolené veškeré operace kromě revizí. 

Nebude moci upravovat nastavení systému Trell.  

 

5.3.4.3 Personál  

Přihlašovat do Windows se bude přes účet pro personál. V systému bude Trell 

bude přístup do modulu kasy a skladu. Ve skladu si bude moci zobrazit pouze 

přehled výrobku. Nebude mít přístup k nákupním cenám a rabatům. V kase 

může dělat storno. Nebude mít možnost měnit žádné z nastavení v celém IS 

systému společnosti nebo mazat údaje. 

 

5.3.4.4 Centrála 

 

Centrála povede centrální sklad a bude mít přístup ke skladům na pobočkách.  Bude 

spravovat FTP server, přes který se tyto sklady synchronizují. Bude shromažďovat 

výstupy z webkamery a generovat výstup pro e-shop. 

 

5.3.4.5 Hardware 

 

Centrála bude mít podobnou hardwarovou strukturu jako pobočka. Nebude však 

zapojena webová kamera, jelikož se nachází v hlídaném objektu. Také bude vynechána 

pokladní zásuvka. Ponechána bude čtečka čárových kódu pro načítání čárových kódu 

faktur a jiných dokladů. Schéma zapojení jednotlivých hardwarových komponent na 

centrále je znázorněn na obrázku  

Obr 5-13. 
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Obr 5-13:  Schéma HW zapojení - centrála 

 

  

 

Nastavení bude analogické jako u poboček.  

Pouze u forwardování bude navíc: 

• Statická veřejná IP:20 a 21 << >> 192.168.1.2:20 a 21 

• Nastavení pro FileZilla Server 0.9.25 (ftp server) 
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Software a orgware 

Softwarové vybavení bude rozšířeno o aplikaci pro nahrávání výstupů a administraci 

webových kamer Linksys a ftp server: 

 

• OS Windows XP Professional  

• TightVNC 

• OpenOffice.org 2.3.0 

• Evidenční a účetní systém TRELL pro Windows 

• Linksys Surveillance Utility 

• FileZilla Server 0.9.25 

 

Nastavení a parametry jednotlivých bude převážně stejné kromě aplikace Trell, 

kdy bude centrála nastavena jako pobočka 0 a bude stahovat synchronizovat sklady. 

Aplikace Linksys Surveillance Utility bude nastavena dle určení v části „ Nastavení 

webové kamery Linksys WVC200“ v kapitole 5.3.2. 

Orgware zůstává totožný s pobočkovou verzí. 

5.4 E-shop 

Pro webovou prezentaci budou vytvořeny skripty PHP a začleněny do stávající 

prezentace s parsováním XML. Budou také použity CSS styly. Zhotoveny budou 

svépomocí a náklady ušlé příležitosti na realizaci byly odhadnuty na 1 500 Kč. Na 

realizaci se aktuálně pracuje. Design a zpracování se bude blížit obrázku Obr 5-14: E-

shop. 

 Detailní popis skriptů a  grafického výstupu e-shopu nepovažujeme v této práci za 

významný, neboť každá společnost potřebuje v rámci  zachování originality odlišné 

zpracování.   

 



- 73 - 

 

 

Obr 5-14: E-shop 
 

5.5 Celková cenová kalkulace řešení IS 

5.5.1 Kalkulace bez použití stávajícího HW vybavení  

Ceny je kalkulovány bez použití HW, který společnost vlastní a nebude jej tedy muset 

pořizovat. U ceny za licenci pro 3 PC je použita současná hodnota SH diskontované 

v budoucnu zaplacené částky BH 4 990Kč (podle vzorce SH=BH/(1+i)n).  
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5.5.1.1 Kalkulace IS Pobočka 

Hardware   

1x stolní počítač DELL GX240               2 500 Kč  

1x WIFI IP webkamera LINKSYS WVC200               5 500 Kč  

1x WIFI ROUTER ASUS WL-500g              1 800 Kč  

1x USB T-mobile 4G modem,              3 500 Kč  

1x pokladní zásuvka Virtuos C430              2 500 Kč  

1x čtečka čárových kódů BIRCH CD-108c              1 700 Kč  

1x tiskárna HP LaserJet 6P              2 000 Kč  

Celkem HW            19 500 Kč  

  
Software   

Trell software pro Windows (platba za 2 roky)              4 990 Kč  

Trell software pro Windows (diskontovaná částka i=0,035)              4 658 Kč  

Celkem SW              4 658 Kč  

  
Zaškolení personálu   

1 vedoucí, 2 prodavačky, 1 školitel (majitel)                 900 Kč  

Celkem EDU                 900 Kč  

    

Celkem implementaci IS pobočky      25 058 Kč 

 

 

 

 

 

Měsíční náklady   

Tarif Internet Basic + stat. IP                 652 Kč  

Energie                 200 Kč  

Celkem měsíční náklady na provoz IS pobočky                 852 Kč  

 

Cena neodráží náklady na zavedení obou otevíraných poboček, ale pouze 

jedné pobočky.  
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5.5.1.2 Kalkulace IS Centrála 

Hardware   

1x stolní počítač DELL GX240               2 500 Kč  

1x WIFI ROUTER ASUS WL-500g              1 800 Kč  

1x čtečka čárových kódů BIRCH CD-108c              1 700 Kč  

1x tiskárna HP LaserJet 6P              2 000 Kč  

Celkem HW            8 000 Kč  

  
Software    

Trell software pro Windows (platba za 2 roky)              4 990 Kč  

Trell software pro Windows (diskontovaná částka i=0,035)              4 658 Kč  

Celkem SW              4 658 Kč  

  
Zaškolení personálu    

1 vedoucí, 2 prodavačky, 1 školitel (majitel)                 900 Kč  

Celkem EDU                 900 Kč  

  
Celkem implementaci IS centrály 13 558 Kč 

Měsíční náklady   

UPC Easy                 570 Kč  

Energie                 200 Kč  

Celkem měsíční náklady na provoz IS centrály                 770 Kč  
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5.5.1.3 Kalkulace celého IS 

Implementace celého IS   

1x Implementaci IS centrály 13 558 Kč 

2x Implementaci IS pobočky       50 116 Kč 

Celkem za implementaci IS 63 674 Kč 

  
Měsíční náklady na provoz IS   

2x Tarif Internet Basic + 1x UPC Easy                1 874 Kč  

3x Energie                   600 Kč  

Celkem měsíční náklady na provoz IS         2 474 Kč 

 

5.5.2 Kalkulace s použitím stávajícího HW vybavení  

Celkem za implementaci IS bez HW       63 872 Kč 

3x stolní počítač DELL GX240  - 7 500 Kč  

1x WIFI IP webkamera LINKSYS WVC200  - 5 500 Kč  

2x WIFI ROUTER ASUS WL-500g - 3 600 Kč  

1x USB T-mobile 4G modem, - 3 500 Kč  

1x pokladní zásuvka Virtuos C430 - 2 500 Kč  

1x čtečka čárových kódů BIRCH CD-108c - 1 700 Kč  

1x tiskárna HP LaserJet 6P - 6 000 Kč  

Celkem za IS s použitím firemního HW      33 572 Kč 

Měsíční náklady na provoz IS   

3x Tarif Internet Basic + stat. IP                1 874 Kč  

3x Energie                   600 Kč  

Celkem měsíční náklady na provoz IS         2 474 Kč 
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Od celkové ceny implementace IS byly odečteny náklady na pořízení hardwarových 

komponent, které již společnost vlastní z předchozího podnikání a snižují náklady o 

30 300 Kč. 

5.6 Nekvantifikovatelné přínosy  

Uvedené řešení přináší i další nekvantifikovatelné výhody: 

• Méně krádeží na prodejnách 

• Důkazní materiál při sporech se zákazníky a pojišťovnami 

• Možnost kdykoli vzdáleně nahlédnout na prodejnu 

• Dohled nad dodržováním pracovních postupů 

• Zaznamenání doby příchodu konzultanta 

• Vyšší efektivnost pracovníků 

• Vyšší obraty díky existenci e-shopu a jeho stálé aktuálnosti 

• Detailní „on-line“ přehled o stavu zásob na pobočkách 

• Méně pochybení ze strany personálu díky jasně definovaným přístupovým 

oprávněním 

• Více informací  pro analýzu vnitrofiremních procesů 

• Řešení lze použít jako metodiku pro společnosti v podobné situaci 
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6 Závěr 

Podařilo se nám implementovat optimální variantu ekonomicko-informačního systém 

pro specifické podmínky společnosti CELKOM Praha, spol. s r.o. Implementované 

řešení je navíc kombinováno s kamerovým zabezpečovacím systémem a audio vstupem. 

Řešení je relativně levné, rychlé, bezpečné a vzhledem k použití mobilního připojení 

k internetu jde použít na většině míst České republiky.  

Řešení jsme zdokumentovali, takže jej lze použít jako metodickou příručku pro 

firmy, které se nacházejí v obdobné situaci. 
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Příloha 1:  

Licenční smlouva - TRELL 
 

 

LICENČNÍ SMLOUVA PRO POUŽÍVÁNÍ EVIDENČNÍHO A ÚČETNÍHO SYSTÉMU Trell 

------------------------------------------------------------------ 

 

Používání Software se řídí podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem (Licenční smlouva), 

která je přiložena k Software nebo je jeho součástí. Koncový uživatel nesmí nainstalovat plnou verzi 

Software, ke kterému je přiložena nebo který obsahuje Licenční smlouvu, pokud nejprve nepřijme 

podmínky této Licenční smlouvy. 

 

Žádné postupy, grafika, uskupení prvků, obrázky či texty, které jsou součástí produktu nesmí být bez 

výslovného souhlasu výrobce kopírovány ani rozšiřovány.  

 

DO SOFTWARE JSOU PRAVIDELNĚ ZANÁŠENY ZMĚNY ZA ÚČELEM AKTUALIZACE. 

VÝROBCE NEBO DODAVATELÉ MOHOU PRODUKT ČI UPGRADE KDYKOLI 

ZDOKONALOVAT NEBO MĚNIT.  

 

Jakákoli reprodukce nebo rozšiřování Software, která není v souladu s Licenční smlouvou, je trestná 

podle občanského nebo trestného práva a je postihována maximálními zákonnými sazbami.  

 

KOPÍROVÁNÍ SOFTWARE NEBO JEHO ČÁSTI NA JAKÉKOLIV JINÉ MÉDIUM NEŽ JE 

VÝROBCEM DODÁVANÉ ZA ÚČELEM DALŠÍ DISTRIBUCE JE BEZ OMEZENÍ VÝŠE 

UVEDENÝCH USTANOVENÍ VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO. 

 

PROHLÁŠENÍ PRO SOFTWARE, DOKUMENTY A SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ 

PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO SOFTWARE. JEHO VÝROBCI ANI DODAVATELÉ NEJSOU V 

ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ 

ŠKODY ANI ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ NÁSLEDKEM ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, DAT 

NEBO ZISKU, A TO I V PŘÍPADĚ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU, ZANEDBÁNÍ ČI JINÉ 

PROTIPRÁVNÍ AKCE, ANI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEBO SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM ČI 

VÝKONEM SOFTWARE, DOKUMENTŮ NEBO INFORMACÍ NEBO POSKYTNUTÍM ČI 

NEPOSKYTNUTÍM PODPORY TOHOTO PRODUKTU. 

 

VÝROBCE ANI DODAVATELÉ SOFTWARE NEZARUČUJÍ VHODNOST INFORMACÍ 

OBSAŽENÝCH V DOKUMENTECH, POSTUPECH A ALGORITMECH ANI V TISKOPISECH PRO 
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JAKÝKOLI ÚČEL. VŠECHNY MODULY SOFTWARE VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH POLOŽEK 

JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU" BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. VÝROBCE A JEHO 

DODAVATELÉ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE TOHOTO 

SOFTWARE VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK 

VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, 

VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ SMLOUVY. VÝROBCE ANI DODAVATELÉ 

PRODUKTU NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, PŘÍMÉ, 

NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ NÁSLEDEKEM ZTRÁTY 

POUŽITELNOSTI, DAT NEBO ZISKU, A TO I V PŘÍPADĚ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU, 

ZANEDBÁNÍ ČI JINÉ PROTIPRÁVNÍ AKCE, ANI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEBO SOUVISEJÍCÍ 

S POUŽÍVÁNÍM PRODUKTU NEBO JEHO ČÁSTI. 

 

Licenční smlouva je vázána na provozovatele software respektive na název firmy provozovatele. Při 

změně názvu firmy se oprávnění nepřenáší na nový subjekt. Za všechny údaje uvedené v tiskových 

výstupech a sestavách vytvořených v rámci programu ručí obsluha programu, která tyto tiskopisy vytiskla 

či vytvořila. 

 

ZÁRUKA NA SOTWARE, POKUD EXISTUJE, JE STANOVENA PODMÍNKAMI LICEN ČNÍ 

SMLOUVY. S VÝJIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V LICENČNÍ SMLOUVĚ SE TÍMTO VÝROBCE 

I DISTRIBUTOR ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE SOFTWARE VČETNĚ 

VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VZTAHUJÍCÍCH SE K 

OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÝCH PRÁV A 

NEPORUŠENÍ SMLOUVY. 

 

Oprávnění k používání tohoto systému je omezeno na 2 roky. Po uplynutí této doby musí uživatel zažádat 

o prodloužení licence u výrobce software. Prodloužení licence nákupem dalších CD s časovým 

oprávněním je vyloučeno. 

 

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. 
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Příloha 2: 

Linksys WVC200 Data Sheet 
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