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Abstrakt  

V mé diplomové práci pojednávám o návrhu informačního systému, popřípadě návrhu 

změny současného informačního systému pro hotel v Radešíně. V práci se zabývám 

analýzou současného stavu informačního systému a také analýzou požadavků hotelu na 

fungování informačního systému. Zvolil jsem několik možných variant návrhu 

informačního systémů a z těchto variant jsem vybral tu nejvhodnější pro hotel 

v Radešíně na základě požadavků. Nakonec mé práce shrnu přínosy tohoto návrhu jak 

z hlediska funkcionálního tak ekonomického. 

Abstract 

My diploma thesis is dealing with a designing of information system or just with 

redesigning of information system for hotel in Radešín. In my diploma thesis I focused 

on analysing of current information system and I also analysed hotel’s requirements for 

information system. I have chosen several different variants of designing information 

system and based on requirements I have picked up one which is most suitable for hotel 

Radešín by hotel’s requirements. At the end of my diploma thesis, I am going to 

summarize benefits of my draft from economical and functionalise point of view. 
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Úvod 

Dnešní moderní svět, nám nabízí spoustu možností, o kterých se nám ještě před 

pár lety ani nezdálo. Tyto možnosti se nenabízí jen některým, ale plošně a všem. Z toho 

vyplývá, že konkurenční tlaky jsou stále stejně silné pro všechny subjekty ve světě 

podnikání. Všichni se jistě shodneme na tom, že dnes již není nejdůležitější mít jen 

kvalitní produkt nebo službu za nízkou cenu, ale musíme umět řídit mnoho odvětví 

v podnikání, jako je marketing, účetnictví, řídit zásoby, být flexibilní a umět plánovat.  

K tomu abychom mohli úspěšně plánovat, je třeba mít k dispozici informace a to 

nejen o podniku vlastním, ale také informace o okolí, ve kterém působíme a umět tyto 

informace ukládat, třídit a čerpat z nich důležité údaje. Obecně lze tedy říci, že je 

důležité mít propracovaný informační systém, který nám umožní pohodlně získávat data 

a na jejich základě se pak rozhodovat.    

Je tedy velmi důležité mít tento informační systém propracovaný, správně 

nastavený dle požadavků konkrétního subjektu. Dále je třeba si uvědomit, že je vždy 

důležité nalézt kompromis mezi vynaloženými náklady na takový informační systém  

a přínosy tohoto informačního systému. Každý podnik funguje odlišně a každé oborové 

odvětví má své specifika a tak není možné aplikovat stejný informační systém na 

všechny podniky. Je třeba informační systém přinejmenším upravovat pro daný 

konkrétní subjekt nebo navrhnout zcela nový, toto však může přinést vysoké náklady. 

Pokud se tedy rozhodneme pro úpravy informačního systému nebo zavést nový 

informační systém, je důležité se dívat nejen na samotnou funkcionalitu informačního 

systému, ale na mnoho dalších aspektů jako je, uživatelská pohodlnost, komplexnost, 

cena atd. Je důležité si pokládat mnoho dotazů jako je, kdo bude uživatelem tohoto 

informačního systému, jaká data bych měl uchovávat, co všechno je důležité 

zaznamenávat a nebudou mi jednou v budoucnu nějaká data chybět?  
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1  Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem mé práce je návrh informačního systému pro Balonový hotel. V mé práci se 

zaměřím na analýzu současného stavu informačního systému v Balónovém hotelu s.r.o, 

dále pak po provedené důkladné analýze zmapuji, jaké jsou požadavky hotelu na nový, 

popřípadě upravený informační systém v souvislosti s rekonstrukcí a rozšiřováním 

hotelu. Zaměřím se tedy nejen na informační systém jako takový pro současné 

fungování hotelu, ale také na budoucí možnosti informačního systému tak, aby nebylo 

nutné informační systém v dalších několika letech měnit. Konec práce pak věnuji 

ekonomické stránce věci a porovnám současné náklady na provoz informačního 

systému s náklady na budoucí informační systém. 

V práci jsem využil několik metod k analýze současné situace, jako například 

HOS8, kde se zabývám jednotlivými oblastmi informačního sytému a hledám 

nedostatky v těchto oblastech. Také jsem použil metodu SWOT k analýze nejenom 

podniku samotného, ale také k analýze informačního systému. Popsal jsem slovně 

hlavní procesy firmy, a poté navrhuji nejvhodnější řešení pro podnik na základě analýzy 

požadavků hotelu na informační systém. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Základní pojmy 

2.1.1 Systém 

„Na začátku je třeba se dohodnout, co rozumíme informačním systémem (IS)  

a co informační technologií (IT). V teorii systémů se rozumí systémem uspořádaná 

množina prvků spolu s jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi, jež vykazují jako celek 

určité vlastnosti respektive „chování“. Pro naše účely zkoumání efektivnosti pak mají 

smysl jen takové systémy, u kterých je možno definovat účel, čili tzv. systémy 

s cílovým chováním. Jinak také řečeno systém je množina vzájemně propojených 

komponentů, které musí pracovat dohromady pro celý systém tak, aby tento systém 

naplnil daný účel (daný cíl). To ovšem znamená, že i když každý jednotlivý prvek 

systému je dobře navržen a pracuje efektivně, pakliže tyto prvky nepracují dohromady, 

systém neplní svoji funkci. Znamená to také, že změna v jednom prvku se vždy nějak 

dotkne ostatních prvků.“(11) 

2.1.2 Informace 

„Informací rozumíme data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam  

a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Nositelem 

informace jsou číselná data, text, zvuk, obraz, případně další smyslové vjemy. Na rozdíl 

od dat (zvuků, obrázků, apod.) nemůžeme informaci skladovat. Na druhé straně 

informace jako zdroj poznání jsou zdrojem obnovitelným, nevyčerpatelným. I když má 

informace nehmotný charakter, je vždy spojena s nějakým fyzickým pochodem, který ji 

nese.“(11) 

2.1.3 Informa ční systém 

„Pokud jde o informační systém, v literatuře se vyskytuje celá řada definic. 

Nejpřiléhavější definicí je asi: Informační systém je soubor lidí, technických prostředků 

a metod (programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem 

prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení. Důvodem  
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k rozlišení pojmů data a informace je právě jejich vztah k uživateli. Data (údaje) jsou 

vhodným způsobem zachycené (vyjádřené) zprávy, které vypovídají o světě a jsou 

srozumitelné pro příjemce, kterým může být člověk nebo technický prostředek. Data 

jako každý jiný produkt lidského činnosti vyžadují na svoje zpracování vynaložení 

určité práce, která má smysl jedině tehdy, jestliže se tím vytvoří nějaká užitná hodnota  

– užitek. Je to právě informační obsah, který je touto užitnou hodnotou dat. Informace 

tedy vznikají z dat až v okamžiku jejich užití, tj. u uživatele – příjemce, kdy mu 

přinášejí něco nového, tj. snižují neurčitost světa (entropii). Zůstává již na příjemci, jak 

s takto získanou informací naloží. Zda ji použije pro nějaké rozhodnutí ve svůj 

prospěch, či si je nechá jen tak pro sebe, pro potěšení z toho, že něco ví, co nevědí 

ostatní.“(11) 

2.2 Informa ční strategie 

„Informační strategií obecně rozumíme soustavu cílů a způsobů jejich dosažení. 

Cílem informační strategie podniku by mělo být především hledání odpovědí na otázky 

jak pomocí IS/IT: 

• Zvyšovat výkonnost pracovníků podniku, 

• Podporovat dosahování strategických cílů podniku, 

• Získávat pro podnik konkurenční výhodu, 

• Vytvářet pro podnik další strategické příležitosti rozvoje. 

Proces definování informační strategie podniku je trvalý dialog mezi obecným 

managementem podniku a odborníků – informatiky rozhodně by neměl být orientován 

na řešení technických problémů, ale měl by být orientován především na analýzu 

procesů a jejich možnou podporu IS/IT. Neměl by řešit dílčí zavádění informačních 

systémů jednotlivých funkčních oblastí podniku, ale měl by řešit komplexní, 

systematické a integrované zavádění IS/IT včetně systematického vytváření potřebné 

informační infrastruktury. (11) 

„Informační infrastruktura podniku znamená prostředí pro trvalý rozvoj IS/IT 

podniku. Z toho důvodu je žádoucí, aby úroveň informační infrastruktury trvale mírně 

předbíhala úroveň IS/IT podniku. V žádném případě se nesmí stát brzdou rozvoje IS/IT. 
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Návrh infrastruktury musí reagovat na světové vývojové trendy, aby byl podnik vždy 

schopen včas reagovat svým IS/IT na neustále se vyvíjející potřeby diktované reakcí na 

konkurenční prostředí. 

Úroveň infrastruktury je dána úrovní jejich jednotlivých komponent, přičemž je 

samozřejmě žádoucí, aby všechny komponenty infrastruktury byly na odpovídající  

a vyrovnané úrovni. Ke komponentům infrastruktury patří: 

• Dostatečně výkonné hardwarové vybavení včetně síťových a komunikačních 

prostředků (hardware), 

• Vhodné a perspektivní operační a databázové systémy (základní software), 

• Správné datové zdroje (dataware), 

• Dostatečná informační a počítačová gramotnost lidí (peopleware), 

• Adekvátní organizační uspořádání kompatibilní s informačními systémy a se 

systémem řízení podniku (orgware).“ (11) 

2.3 Přínosy IS/IT 

„Podnik jako typický socio-ekonomický systém, vykazuje rysy jak umělého 

(racionálního, mechanistického), tak i přirozeného (organického) systému. Pojetí 

podniku jako racionálního systému je častější a klade důraz na organizaci jako celek a 

na účel, pro který byla vytvořena. Účel je pak formulován jako soustava strategických 

cílů, mezi které patří: 

• Maximalizace zisku 

• Vysoká produktivita 

• Prioritní postavení na trhu 

• Dlouhodobá prosperita 

• Růst organizace apod. 

Pozornost je zaměřena především na koordinaci činností jednotlivých skupin, 

jednotlivců a rozhodování o činnostech je důsledně odvozováno od cílů organizace  

a je podpořeno vymezením autority. V těchto procesech hraje mimořádnou úlohu 

informace ve smyslu zajištění spojitosti – tj. podporuje koherenci systému.“ (6)  
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„Systematizace přínosů je nutná proto, abychom hned na začátku životního 

cyklu IS/IT dovedli tyto ukazatele definovat pro konkrétní aplikaci a konkrétní podnik, 

uměli stanovit jejich vyhodnocování i konkrétní odpovědnost za dosažení určité 

hodnoty tohoto ukazatele. Ukazatele přínosů IS/IT můžeme klasifikovat z několika 

hledisek a to na: 

• Finanční (měřené v peněžních jednotkách) a nefinanční (měřené jinými 

fyzikálními jednotkami jako jsou počet, čas apod.), 

• Kvantitativní (měřitelné nějakou kardinální stupnicí) a kvalitativní (měřitelné 

nějakou ordinární pořadovou stupnicí či logickou hodnotou „splněno“  

– „nesplněno“), 

• Přímé (u kterých můžeme prokázat jednoznačný příčinný vztah k dosaženému 

přínosu a nepřímé (u kterých musíme stanovit nějaké ukazatele vyjadřující 

změnu), 

• Krátkodobé (projevující se obyčejně do půl roku po implementaci IS/IT)  

a dlouhodobé (projevující se později, někdy až za více let), 

• Absolutní (vyjádřené nějakou měřitelnou hodnotou) a relativní (vyjádřené 

bezrozměrným poměrovým číslem). 

 

Obecně je možno ke všem ukazatelům říci, že vždy musíme sledovat hledisko 

účelnosti, které je obecně měřitelné mírou dosažených cílů, tedy obecně ukazatelem. 

Účelnost = dosažená hodnota cíle/plánovaná hodnota cíle. To znamená, že 

musíme si vždy při plánování jakékoliv aplikace IS/IT stanovit (odhadnout) žádoucí 

resp. plánovanou hodnotu. Pokud je tato plánovaná hodnota dosažena, bylo dosaženo 

cíle resp. účelu, pro který byla daná aplikace IS/IT pořízena.“ (11) 

2.4 Lidský aspekt efektivnosti IS/IT 

„Člověk vystupuje v IS/IT ve dvou rolích a to jako tvůrce a jako uživatel. Tyto 

role mohou být antagonistické, ale také mohou být dvoj jediné. V obou rolích se člověk 

významně podílí na celkové efektivnosti IS/IT.  
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Velice často je pozornost řídících pracovníků při zavádění informačních systémů 

soustředěna při výběru IS/IT jen na problém toho, aby investice do IS/IT byla co nejvíce 

efektivní, tj. aby bylo dosaženo s co možná nejmenšími výdaji splnění požadovaných 

cílů, pro které se IS/IT pořizuje. Jen málo řídících pracovníků si však uvědomuje, že 

člověk je nedílnou součástí IS/IT, a že tento „lidský zdroj“ je nutno řídit, tj. plánovat, 

organizovat, motivovat, kontrolovat, ale zejména kultivovat, tj. zabezpečit jeho trvalý 

rozvoj. Jedině tak se nestane člověk nejslabším článkem informační infrastruktury 

podniku. K čemu je výkonný hardware a sofistikovaný software, když s ním lidé nejsou 

spokojeni, neumějí ho používat a neslouží jim k tomu, aby dosahovali vyšších výkonů. 

Z praxe je známo mnoho případů, kdy správně vybraný informační systém nepřinesl 

očekávaný užitek a jeho implementace selhala na nevhodném přístupu k lidem a na 

jejich nepřipravenosti s ním pracovat. Efektivnost IS/IT závisí na lidech mnohem více, 

než na samostatných informačních technologiích.“ (11) 

2.5 Etapy projektu IS/IT 

„Protože IS/IT nemají pouze svoji technickou stránku, dá se říci, že v podstatě 

neexistuje jeden všeobecně platný a vždy úspěšný návod, jak najít pro podnik ten 

nejlepší a jak jej pak optimálně zavést a provozovat. Přesto lze vysledovat určité 

společné základní rysy.“ (3) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



17 

 

 
Tabulka 1: Obsah projektové dokumentace (zdroj: 15) 

Popis  
současného  

stavu 

Organizační struktura zákazníka 
  Technické vybavení 

Stávající technické vybavení 
Operační systém 
Aplikační vybavení 

Návrh řešení 

Datová základna 
  Počítačová síť 

Výpočetní technika 
Servery 
Pracovní stanice 
Tiskárny 

Systémové programové vybavení 
Servery 
Pracovní stanice 

Zálohování dat 

  

Standardní typový programový 
balík 
Aplikace dodatečných modulů 
Moduly vytvářené na zakázku 
Návrh organizace datové základny 

Zajištění komunikace mimo  
centrálu 

Komunikace s jiným 
IS 

Komunikace  
se vzdálenými  
pracovišti zákazníka 

Nutná organizační opatření vzta-
hující se k zavedení IS 

  

Návrh konverze dat 
Návrh školení 
Organizace akceptačních zkoušek 
Řízení projektu 
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Tabulka 2: Obsah projektové dokumentace (zdroj: 15) 

Nastavení  
a řešení  

požadovaných 
funkci 

Finance 
Oběh účetních dokladů 
Účtová osnova 

Prodej a pohledávky 
Správa zákazníků 
Zakázky a prodej 
Ceníky atd. 

CRM 
Předměty servisu 
Servisní zakázky 
Dispečink atd. 

Nákup a závazky 
Správa dodavatelů 
Objednávky, nákupy 
atd. 

Zásoby 
Zboží 
Evidence skladových 
položek atd. 

Specifické funkce 

Komunikace 
s partnerskými  
firmami 
Propojení s B2B 

Zakázkové moduly 

Rozšířený systém  
uživatelských  
oprávnění 
Rezervace zboží na 
servisní zakázku 
Specifické sestavy 

 
 
 

2.5.1 Etapa I – analýza potřeb podniku 

„Zavedení systému představuje zpravidla velmi hluboký zásah do zažitých 

struktur podniku. Projekty se obvykle realizují na základě závěrů a doporučení 

obsažených v tzv. informační strategii, kterou schvaluje vedení firmy. Záměr zavedení 

informačního systému musí vycházet z jasného rozhodnutí vedení podniku, který je  

v souladu s tzv. business strategií, přičemž vlastní postup zavedení systému může 

probíhat ve třech základních etapách. Klíčová je tato první etapa, kdy z různých 

představ, přání a na základě důkladné analýzy stávajícího stavu v podniku je nutné 

vytvořit studii popisující všechny často i protichůdné vlivy tak, aby bylo možné 

zodpovědně rozhodnout, nakolik je záměr zavést IS/IT uskutečnitelný, zda přitom 
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vyřeší klíčové problémy podniku a zda uvažované řešení přinese žádoucí  

finanční efekt.“(3) 

„V rámci této etapy mohou být aplikovány techniky typu SWOT analýzy, která pomáhá 

specifikovat slabé a silné stránky současné situace a upřesňuje možné příležitosti  

a hrozby. Součástí těchto prací by mělo být stanovení, případně upřesnění 

předpokládané finanční částky určené na tento projekt. 

V rámci etapy analýzy v podniku by měly být zjištěny či ověřeny informace o: 

• Záměrech vlastníků 

• Strategických cílech podniku 

• Programu výrobků a služeb a jejich potenciálu na trhu 

• Vztazích a formě komunikace se zákazníky, s dodavateli a obchodními partnery  

• Stavu informačních toků v podniku a o používaných dokladech, současném 

stavu využívání IS/IT (použitý HW a SW, oblast jejich nasazení, technické 

parametry, jeho dodavatelé, rozsah a kvalita uložených dat, využívané aplikační 

programy a záměry je využívat i dále, smluvní podmínky využívání), 

• Stavu procesů v podniku (například uspořádání jednotlivých podnikových útvarů 

a jejich úlohy při plnění obchodní objednávky zákazníka), 

• Potenciálu personálu v podniku (včetně zkušeností pracovníků s informacemi  

a komunikačními technologiemi), 

• Finančních prioritách podniku podporujících zlepšení stávající situace. 

Nezávislé a co nejobjektivnější poznání vlastních potřeb a uvědomění si vlastních 

možností v podniku je pro další zavádění IS/IT velmi podstatné. Někdy je výhodné, 

pokud budoucí uživatel IS/IT spolupracuje s poradenskou firmou. Právě v této etapě se 

totiž významně rozhoduje o budoucím efektivním fungování IS v podniku. Poradenská 

firma může pomoci provedením informačního auditu a dále při sestavování celkové 

informační strategie podniku nebo při formulaci zadání pro následný výběr vhodného 

řešení.“(3) 
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2.5.2 Etapa II – výběr vhodného informačního systému a jeho dodavatele 

„Druhá etapa vychází z rozhodnutí, že se v podniku systém bude zavádět, bude 

proveden nákup nového systému. Tato druhá etapa obsahuje výběr vhodného systému  

a jeho dodavatele. Je přínosné věnovat zvýšenou pozornost především provedení co 

nejobjektivnějšího srovnání na trhu dostupných systémů řešení s ohledem na potřeby 

podniku a finanční možnosti stanovené v rámci první etapy. 

Pro vlastní výběr bývá ve středních a větších podnicích většinou dostatek 

odborníků, kteří mohou příslušný výběr zodpovědně provést. Pomoci samozřejmě 

mohou i externí specialisté, zejména u menších podniků, přičemž nelze zapomínat,  

že tato poradenská činnost je vždy úzce spjata se zpracováním strategických 

podnikových informací. Je proto dobré ji vhodně smluvně ošetřit.“ (3) 

Dvoukolový výběr 

„Nabídka možných systémových řešení je rozsáhlá a čítá desítky řešení. Je proto 

často vhodné provést vlastní výběr ve dvou na sebe navazujících krocích – formou  

tzv. hrubého a následně tzv. jemného výběru.“ (3) 

Hrubý výb ěr 

„V tomto prvním kroku je možné dodavatele informačního systému obeslat 

poptávkovým dopisem nebo cíleně vypracovaným formulářem a provést tak první 

shromáždění informací pro rozhodnutí, které systémy vybrat do užšího výběru. Kritérii 

pro ohodnocení získaných podkladů nemusí být mnoho, ale musí být pro podnik 

významná. Mohou to být například: 

• Shodnost zaměření funkčnosti systému s potřebami podniku 

• Počty referencí daného systému 

• Orientace dodavatele systému na podobnou velikost podniků a typ výroby 

• Tuzemské zastoupení dodavatele systému 
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• Znalost a zkušenosti dodavatele systému, počet zaměstnanců a jejich 

disponibilita 

• Celková velikost dodavatelské firmy, portfolio jejich služeb 

• Preference určité hardwarové a softwarové platformy 

• Možnost garance jednoho dodavatele – systémového integrátora. 

 

V rámci tohoto hrubého výběru sehrává bezesporu důležitou roli i cena, která je pro 

uživatele důležitá. Neměla by se však stát jediným hodnotícím kritériem, neboť plně 

neodráží vhodnost systému pro určité provozní podmínky.“ (3) 

Jemný výběr 

„Výsledkem hrubého výběru je užší skupina 4 až 6 systémů. Takto vyčleněné 

systémy lze podrobněji zpracovat a ohodnotit i velmi složitým systémem podrobnějších 

kriterií. Vybraná kritéria, spolu s vhodnou metodikou, mohou zároveň sloužit jako 

podpora pro kvalitnější a objektivnější rozhodnutí.  

V zahraničí jsou systémy velmi často hodnoceny a porovnávány podle funkčních 

kritérií. Lze se setkat s přístupy, které obsahují mnoho desítek kritérií, ale popravdě 

řečeno, může být takový přístup, byť na jedné straně důkladně propracovaný, ve svém 

užití značně nepřehledný. Teoreticky je sice možné vytvářet velmi složité hodnotící 

systémy, ale nakonec je pro přehlednost a schopnost posouzení obsáhnuté problematiky 

vhodné, pokud se uživatel pohybuje pouze v přehledném množství třídících skupin  

a rozlišovacích úrovní. Obvykle se doporučuje 5 až 8 skupin kritérií, která může 

hodnotitel ocenit a vzájemně rozlišit.“ (3) 

„Kritéria výběru musí respektovat i tuzemská specifika ve vztahu 

k používanému technickému a programátorskému vybavení a další zvláštnosti 

národního prostředí, včetně legislativy. Opomenout nelze ani lokální specifika různých 

výrobních organizací ve zvyklostech například v číslování zakázek, třídění součástí, 

označování strojů.“ (3) 
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Kritéria výb ěru systému 

„Na katedře průmyslového inženýrství a managementu ZČU Plzeň byla 

vytvořena metodika hodnocení systému, včetně uceleného systému se podílejí tři hlavní 

komponenty: 

• Vlastní systém, 

• Jeho dodavatelé 

• Budoucí uživatel systému. 

 

Obrázek 1: Tři hlavní komponenty systému (Zdroj:3) 

Vhodnou formou pro zachycení nejzákladnější vzájemných vazeb všech 

komponent může být tabulkové uspořádání. Tímto způsobem vzniká 9 přehledně 

uspořádaných základních skupin, které jsou dále podrobněji členěny na jednotlivá 

kritéria“ (3) 

Tabulka 3:Základní schéma skupin kriterií systému (zdroj: 3) 

  Dodavatel Systém Uživatel 

Dodavatel 
Charakteristika  

dodavatele 
Obchodní  

charakteristika 
Image dodavatele 

Systém Vnější integrita 
Technická a funkční 

charakteristika 
Uživatelská  
příjemnost 

Uživatel Způsob dodání Instalace 
Charakteristika 

uživatele 
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„V prvním řádku tabulky jsou zahrnuta kritéria související s firmou dodávající 

systém a s jejími aktivitami: 

• Charakteristika firmy dodávající systém – zahrnuje velikost firmy danou počtem 

jejich zaměstnanců, postavením na trhu domovské země, působiště firmy a jejím 

zastoupením na teritoriu našeho státu. Historie firmy související s oblastí, ve 

které své softwarové aplikace realizovala, současnost charakterizuje obrat firmy 

a její budoucnost související s jejími výdaji do vývoje a vazbami na jiné HW  

a SW firmy. 

• Obchodní charakteristika systému zahrnující například počet instalací, oblast a 

rozsah realizovaných systémů, datum první provedené instalace, pořadí aktuální 

verze a datum jejího uvedení na trh. 

• Image firmy dodávající systém – charakterizuje úroveň provedených instalací, 

schopnost přizpůsobit se požadavkům uživatele, nabízený servis, dodržování 

termínů a dohod u referenčních instalací.“(3) 

„Druhý řádek tabulky obsahuje kritéria hodnotící technickou a funkční úroveň 

nabízeného systému: 

• Vnější integrita produktu ve smyslu dlouhodobého systému – je daná vazbami 

na systémy přípravy výrobku, na systémy řízení vztahů se zákazníkem, systémy 

pro řízení dodavatelského řetězce, systémy pokročilého plánování, manažerské 

informační systémy, sběr provozních dat. 

• Technickou a funkční charakteristiku systému – určuje počet a druh funkčních 

modulů, stavebnicovost a modularitu systému, použitý hardware a operační 

systém, použitý databázový systém, otevřenost systému. 

• Uživatelský komfort systému – charakterizuje například ergonomie řešení 

obsluhy systému, možnost přizpůsobení požadavkům uživatele, respektování 

národního a podnikového prostředí, schopnost propojení, snadnost datových 

přesunů. (3) 
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„Ve třetím řádku tabulky jsou kritéria, která přímo souvisejí se specifickými 

aspekty dodání a zavedení systému u uživatele: 

• Způsob dodání systému – zahrnuje zejména cenu, platební a dodací podmínky, 

způsob provedení školení, servis, podmínky pro update apod. 

• Instalace systému – je kategorií, která se týká vlastní instalace, způsobu jejího 

provedení, integrity systému na další podnikové aplikace, rozsah přizpůsobení, 

existence zákaznicky přizpůsobené dokumentace. 

Poslední pravé pole tabulky zachycují charakteristiku uživatele, není přímo 

kritériem, zahrnuje však informace o podniku získané v rámci první etapy analýz a je 

nutným předpokladem efektivního provedení kroků v rámci druhé etapy.“ (3) 

Cena implementace 

„Velmi důležitým atributem implementace systému je její cena. Tu tradičně 

podniky v průběhu rozhodovacího procesu před nákupem nejvíce zvažují. Údaje o ceně 

je obtížné získávat, protože v jednotlivém obchodním případě záleží stanovení výše 

ceny a způsobu placení obvykle na podmínkách stanovených pro konkrétního zájemce  

o nový produkt.  

Z hlediska ceny lze hovořit o tzv. velkých systémech, jejichž cena může 

dosahovat až částky desítek miliónů korun, dále tzv. středních systémech, jejichž cena 

se pohybuje v miliónech korun a konečně je na trhu zastoupena i kategorie tzv. menších 

systémů, jejichž cena se řádově pohybuje ve statisících korun. Přes tuto rozlišnost, je 

zajímavé, že cena za další údržbu je u většiny dodavatelů určována velmi podobným 

způsobem, a to procentuálně z prodejní ceny. Nejčastěji se přitom tato pravidelná 

každoroční platba pohybuje mezi 10 a 15% celkové ceny produktu.“ (3) 

2.5.3 Etapa III – vlastní implementace vybraného systému 

„Druhá etapa končí výběrem konkrétního systémového řešení a podepsáním 

smlouvy s dodávající firmou. Pro některé dodavatele je typické, že před uzavřením 

smlouvy zpracovávají nabídku na základě úvodní studie, která z jejich pohledu detailně 
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mapuje situaci v podniku a vychází z potencionálu možností jimi dodávaného 

systémového řešení pro dané konkrétní podmínky. Po podepsání smlouvy je realizován 

nákup vybraného systému a jsou zahájeny vlastní implementační práce dodavatele.“ (3) 

Rozhodnutí 

pro určitý 

systém

Vytvoření 
řešitelského 

týmu

Výber vhodného 
systémového 
řešení a jeho 
dodavatele

Uzavření 
smlouvy 

o zavedení 
systému

Instalace 
systému

Analýza 
specifických 
podmínek 
uživatele

Určení 
individuálních 

parametrů 
uživatele

Naplnění dat 
číselníků

Testování

Školení 
pracovníků

Zahájení 
rutinního 
provozu 
systému

 

Obrázek 2: Hlavní etapy implementace systému (Zdroj: 3) 

Základní činnosti v rámci implementace 

„Etapa vlastní implementace má tři fáze a v podniku probíhá pod vedením 

dodavatelské firmy. 

V rámci první fáze jsou zpravidla prováděny následující činnosti: 

• Analýza požadavků a návrh koncepce řešení, kterou na základě sběru požadavků 

provádí dodavatel systému, přičemž je tento krok často realizován před 
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podepsáním smlouvy v rámci úvodní studie; tato studie je následně 

odsouhlasena oběma stranami a vytváří základ a rámce implementace 

• Stanovení pravidel organizace a komunikace v rámci projektového týmu, 

dodavateli a uživateli, včetně naplánování schůzek tzv. dohlížecího výboru, 

implementace, kde jsou zastoupeni členové vedení podniku a dodávající firmy; 

• Instalace systému, včetně eventuálně dodávky potřebného HW a základního SW. 

Zaškolení osob – obvykle se speciálním zaměřením na: 

• Přehledové školení pro manažery podniku 

• Školení členů projektového týmu, kteří mají komplexně na starosti implementaci 

v podniku 

• Školení koncových uživatelů 

•  Školení IT specialistů, kteří budou mít systém v podniku na starosti, z hlediska 

jeho provozu 

• Stanovení a nastavení přístupových práv uživatelů 

• Stanovení organizace toku dat, odpovědnost za jejich tvorbu, údržbu  

a zpracování 

• Specifikace a nastavení důležitých parametrů systému, pomocí nichž se celý 

systém zákaznicky přizpůsobuje konkrétním podmínkám podniku 

• Analýza podnikových procesů a jejich korelace s procesy v referenčních 

modelech 

• Určení formulářů, pomocí nichž bude se systémem komunikováno a které budou 

jako výstupní podklady využívány v rámci podniku i při komunikaci  

s dodavateli a zejména zákazníky 

• Stanovení způsobu převedení stávajícího způsobu zpracování, současného řešení 

systému na nový, přičemž může jít o jednorázové překlopení nebo o paralelní 

chod obou systému po určitou dobu. 

Ve druhé fázi jde zejména o: 

• Dokonalé objasnění a zdokumentování všech prováděných pracovních průběhů 

• Naplnění důležitých číselníků 
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• Přípravu dat, která budou uložena do databáze systému před jeho spuštěním 

• Realizace datových rozhraní pro převod dat do systému 

• Realizace integrace systému s ostatními aplikacemi v podniku.“(3) 

„V závěrečné třetí fázi navazuje: 

• Postupné nasazování a rozběhnutí jednotlivých modulů 

• Vytvoření nebo upřesnění uživatelské dokumentace 

• Upřesnění a přesné nastavení pracovních parametrů k dosažení bezporuchového 

chodu 

• Otestování všech požadovaných funkcí a zpracování protokolu o výsledcích 

tohoto testu. 

Výsledným stavem třetí etapy je zahájení provozu systému a následovně 

udržování jeho optimálního využívání, do kterého se promítají změny plynoucí  

z měnících se potřeb podniku, změny probíhající v okolí podniku a novinky, které 

dodavatel systému zabudovává do svého produktu na základě změn v legislativě nebo  

v důsledku zkušenosti se systémem. 

I v této etapě platí potřeba udržení požadované ochrany dat vůči dodavateli SW  

i vůči vlastním pracovníkům. Týká se to vhodně přidělovaných přístupových práv, která 

zabezpečí, aby nedocházelo k nežádoucímu nakládání s informacemi.“ (3) 

2.6 Cíle a principy systémové integrace 

„Cílem systémové integrace je vytvoření a permanentní údržba integrovaného 

informačního systému, který optimálně využívá potenciálu dostupných IT k maximální 

podpoře podnikových cílů. Informační systém je přitom vytvářen integrací různých 

zdrojů, tj. různých produktů a služeb.“ (13) 

„Při vývoji IS/IT systémové integraci jsou aplikovány následující principy: 

• Požadované funkce informačního systému jsou odvozeny od podnikových cílů  

a od potřeb podnikových procesů 
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• Informační systém je řešen a realizován jako komplexní integrovaný systém 

vytvořený z řady různých komponentů různých výrobců. Hlavními 

komponentami jsou: 

• Počítače a přídavná zařízení 

• Sítě LAN a WAN 

• Základní software, který řídí využívání zdrojů počítače a počítačové sítě, 

operační systémy, software pro řízení sítě, systémy řízení databáze 

• Technologicky orientovaný typový software, který podporuje základní 

administrativní činnosti a komunikaci mezi pracovníky 

• Aplikační software pro podporu výrobních, ekonomických, distribučních  

a dalších procesů podniku 

• Interní a externí datové zdroje. 

Komplexním je informační systém v tom smyslu, že podporuje všechny 

významné podnikové procesy a všechny potřebné lokality podniku. Za pojem integrace 

budeme zatím považovat to, že jednotlivé komponenty IS/IT jsou navzájem efektivně 

propojeny. 

• Informační systém je realizován jako integrovaný komplex služeb 

• Informační systém je realizován jako otevřený systém na bázi mezinárodních  

i podnikových standardů, poskytující podniku nezávislost na určitém výrobci 

btechniky nebo producentu softwaru a zajišťující uživatelům jednotnou 

komunikaci s různými aplikacemi informačního systému 

• Informační systém je rozvíjen pomocí jednotné metodiky a má pro řešitele  

i uživatele jednoduchou srozumitelnou architekturu 

• Informační systém je provozován na základě jednotné soustavy pravidel, které 

musí dodržovat všichni uživatelé systému.“ (13) 

2.6.1 ERP systémy 

„Informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je 

schopen pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů  

a jejich transformace na výstupy), to ve všech úrovních od operativní až po 
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strategickou. Interním procesem myslíme takový proces, nad nímž má management 

plnou kontrolu, je tedy jeho vlastníkem. K těmto klíčovým interním procesům patří: 

výroba (vnitřní – nakupování, výrobní, prodejní), logistika, personalistika a ekonomika. 

V posledních pěti letech roste přidaná hodnota ERP aplikací, a to nejen díky 

požadavku na integraci procesů stojících na rozhraní podniku (CRM,B2B atd.)  

či procesů manažerského rozhodování. Dodavatelé rovněž zlepšují portfolio svých 

služeb spojených se servisem a údržbou podnikových informačních systémů. 

Od původního zaměření výhradně na výrobní podniky se moderní ERP systémy 

posunuly až k obsluze procesů neziskových organizací či sektoru obchodu a reklamy 

(např. Oracle E-Business Suite v reklamní agentuře Johnny Depp Advertising, nasazení 

aplikací VEMA pro Správu Pražského hradu, implementace Microsoft Dynamics NAV 

v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních či projekt SAP na Univerzitě 

Tomáše Bati ve Zlíně a na dalších univerzitách v ČR apod.). (13) 

„Mezi nejdůležitější vlastnosti ERP systému patří: 

• Automatizace a integrace hlavních podnikových procesů 

• Sdílení dat, postupů a jejich standardizace přes celý podnik 

• Vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase 

• Schopnost zpracovávat historická data 

K hlavním požadavkům kladeným na ERP systémy patří: 

• Realizace měřitelných přínosů v oblasti snižování celé struktury nákladů 

vznikající neefektivním řízením firmy 

• Realizace neměřitelných přínosů v oblasti řízení podnikových procesů  

a dostupnosti v reálném čase. 

Ne všechny informační systémy nabízené na českém trhu splňují uvedené 

vlastnosti, jejich dodavatelé je však z marketingových důvodů označují jako ERP. 

Z hlediska praktického využití je však potřeba rozlišovat, který systém do kategorie 

ERP patří a který nepatří.“ (13) 
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2.6.2 Klasifikace ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření 

All-in-One ERP systémy 

„All-in-One systémy jsou projektovány za účelem optimálního pokrytí  

a integraci podnikových procesů. Bývají nabízeny v podobě ERP jádra sdružující 

standardní funkcionalitu schopnou řídit ekonomiku, nákupní a prodejní logistiku, 

výrobu a personalistiku. K nim pak zákazník může podle budoucích potřeb integrovat 

další moduly, jejichž výběr je u špičkových dodavatelů takřka neomezený.  

V současnosti All-in-One systémy poskytují také rozsáhlou funkčnost v oblasti řízení 

vztahů se zákazníky, dodavateli a podpory manažerského rozhodování. Uplatnění 

nacházejí na velmi širokém segmentu trhu, a to jak co do velikosti zákazníků, tak napříč 

všemi odvětvími.“ (13) 

 Best-of-breed systémy 

„Tyto systémy se vůči konkurenci profilují detailní funkcionalitou a špičkovými 

zkušenostmi týmů ve vybraných oblastech. Jedná se o ERP systémy zaměřené na 

specifické podnikové procesy (QAD- diskrétní a procesní výroba, VEMA 

personalistika, logistika a ekonomika, FESI – logistika a ekonomika) nebo na specifický 

obor podnikání (Infor ERP Xpert – automobilový průmysl, ZeMan – zemědělství 

INCAD – strojírenský, automobilový průmysl).“ (13) 

 

Lite ERP systémy 

„Smyslem Lite verzí bylo nabídnuto standardní ERP řešení s omezenou 

funkcionalitou. Postupem času se ale ukazuje, že trend Lite verzí je pohlcován nabídkou 

plnohodnotných ERP systémů vhodných pro segment SME, jako jsou SAP Business 

One, Infor ERP Visual, Altus Vario, Helios Orange, Infor ERP MAX+ nebo Microsoft 

Dynamics NAV (dříve Navision).“ (13) 
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Tabulka 4: Klasifikace ERP systému (zdroj: 13) 

ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

All-in-One 

Schopnost pokrýt 
všechny klíčové 
 interní 
podnikové procesy 
(personalistika, 
výroba, logistika, 
ekonomika) 

Vysoká úroveň 
integrace,  
dostačující 
pro většinu 
organizací 

Nižší detailní 
funkcionalita, 
nákladná 
customizace 

Best-of-breed 

Orientace na specific-
ké procesy nebo  
obory, nemusí  
pokrývat všechny  
klíčové procesy 

Špičková  
detailní 
funkcionalita 
nebo 
specifická  
oborová 
řešení 

Obtížnější 
koordinace 
procesů, 
nekonzistentnost v 
informacích, 
nutnost řešení více 
IT projektů 

Lite ERP 

Odlehčená verze 
standardního ERP 
zaměřená na trh  
malých a středně  
velkých firem 

Nižší cena, 
orientace 
na rychlou 
implementaci 

Omezení ve 
funkcionalitě, 
počtu uživatelů, 
možnostech 
rozšíření atd. 

2.7 Efekty systémové integrace 

„Je třeba zdůraznit, že integrovaný systém není konečným cílem, ale pouze 

prostředkem k dosažení efektivního fungování podnikových procesů. Integrovaný 

informační systém může přispět k efektivnímu fungování podniku zejména v těchto 

oblastech: 

• Zkrácení celkové doby reakce podniku na podněty z okolí 

• Využití progresivních metod řízení podnikových zdrojů a procesů na základě 

vyšší dostupnosti a komplexnosti informací ze všech oblastí činnosti podniku 

• Efektivní působení na trhu prostřednictvím trvalého sledování a vyhodnocování 

situace na trhu, propojení s hlavními zákazníky, dodavateli, finančnímu  

a peněžními ústavy 

• Integrace firemního know-how 

• Snížení chybovosti a nekonzistencí informací na základě minimalizace jejich 

duplicitního zpracování nebo duplicitního uložení.“ (14) 
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2.8 Rizika systémové integrace 

„Uvedené, popřípadě i další přínosy integrace IS/IT jsou pro její uplatnění 

rozhodující. Na druhé straně však informační manažeři projektanti IS/IT musí znát  

i rizika, která jsou spojena s tvorbou a provozem komplexních integrovaných IS/IT. 

Patří k nim: 

• Vyšší závislost podniku na externích dodavatelích komponent a služeb IS/IT,  

na kvalitě jejich práce, na jejich stabilitě a serióznosti 

• Vyšší složitosti systému a s tím související nároky na projekci a přípravu řešitelů 

• Stoupající nároky na uživatele, zejména na pochopení všech relevantních vazeb, 

jejich významu a důsledků 

• Větší a rychlejší následky případných havárií a výpadků systému, virového 

ohrožení, chyby lidského faktoru. 

Všechna tato i případná rizika neznamenají omezení integrace, ale především 

nové nároky na řízení IS/IT.“ (14) 



33 

 

3 Analýza současného stavu ve firmě 

V této kapitole se zaměřím na analýzu současného stavu informačního systému  

a také zachytím informace o firmě a procesech v ní, tak aby bylo dále možné při 

konzultacích lépe zachytit a porozumět požadavkům na informační systém. 

3.1  Popis firmy 

Výpis z obchodního rejstříku 

Tabulka 5: Výpis z OR hotelu (zdroj: 12) 

Datum zápisu:  29. prosince 2010 
Spisová značka: C 68926 vedená u Krajského soudu v Brně 
Obchodní firma: Balónový hotel s.r.o. 
Sídlo: Radešín 1, PSČ 592 55 
Identifika ční číslo: 292 60 396 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání: -hostinská činnost 

-výroba, obchod a služby neuvedené v přílo-
hách 1 až 3 živnostenského zákona 

Základní kapitál: 200 000,- Kč  
 

Historie a základní popis firmy 

Jedná se o hotel, který se nachází v malebné obci Radešín. Budova v minulosti 

nesloužila jako hotel, ale původní budova sloužila jako pivovar. Po druhé světové válce 

se budova přestavěla na školící a rekreační centrum pro tehdejší mládež a státní 

úředníky. V roce 1985 proběhla první větší rekonstrukce. Dále pak od roku 1995 hotel 

sloužil jako školící a rekreační centrum pro Český statistický úřad. V roce 2011 byl 

hotel českým statistickým úřadem prodán právě nynějšímu majiteli do soukromého 

vlastnictví. V současné době stále prochází rekonstrukcí, avšak hlavní části hotelu jsou 

již opraveny nebo uvedeny do stavu, kdy jsou provozuschopné. V hotelu se nachází 

restaurace, školící místnosti, kapacita ubytování je přibližně 70 míst, dále se připravuje 

sklepní vinárna pro příležitostné oslavy a právě nově dokončená terasa s grilem.  

Hotel také disponuje prostory pro různá školení a skupinové aktivity. Velká místnost 
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nabízí sezení až pro 25 lidí, menší pak pro 15. Školící místnosti se v hotelu nachází dvě.  

Hotel se také nachází v těsné blízkosti rybníka, kde by v budoucnu měla být terasa nad 

vodní hladinou. Hotel dále nabízí pronájem kol, lety horko vzdušným balónem. Majitel, 

jako velký fanda a pilot, horkovzdušných balónu se snaží postavit image hotelu právě 

na této činnosti. Proto jsou vnitřní prostory zdobeny právě touto tématikou. 

3.1.1  Hlavní činnosti hotelu 

Hotel procházel v minulém roce rekonstrukcí a letos se chystá na první hlavní 

sezónu v novém roce. Nový majitel také rozšířil portfolio služeb v hotelu. Pokusím se 

tedy vypsat jednotlivé části hotelu a služby. 

• Ubytování 

• Restaurace 

• Vinárna 

• Školící místnosti 

• Let horkovzdušným balónem  

• Pronájem kol 

3.2  Organizační struktura 

Balonový hotel s.r.o. řídí majitel firmy. Tedy majitel firmy je zároveň ředitel, ten 

má pod sebou provozní, která má na starost jak provozní záležitosti týkající se kuchyně 

tak také pokojů. Přímou podřízenou je také účetní, a dále údržbář, který se stará  

o drobné opravy a také udržuje hotel stále ve stejném stavu při vzniku jakýchkoliv 

škodách nebo nehodách. Provozní je pak přímou nadřízenou dvou kuchařů a dvou 

číšníků. Číšníci pak mají k dispozici dva pomocníky v případě potřeby a stejně tak 

kuchaři mají k dispozici pomocné kuchaře.  V poslední řadě má provozní k dispozici 

také dvě uklízečky a pokojské ve stejné osobě. 
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ředitel
 

provozní
 

údržbář 
 

účetní 
 

2 x číšník
 

2 x kuchař
 

2 x pokojská/ 
uklízečka

 

3 x pomocný 
čísník

 

2 x pomocný 
kuchař

 

 
Obrázek 3: Organizační struktura (Zdroj: vlastní tvorba) 

Ředitel 

Majitel a ředitel v jedné osobě. Je zodpovědný za celý projekt, vykonává 

především činnost plánovací, kontroluje a podepisuje veškeré platby podniku. Dále 

organizuje a dohlíží na stavební úpravy v hotelu, které v současné době probíhají. 

Předává dokumenty účetní ke zpracování a údržbáři mimo jeho běžnou činnost nakazuje 

sezonní práce 

Účetní 

Je zodpovědná za celé účetnictví podniku a zároveň za provádění plateb. 

Zajišťuje i financování dílčích projektů. Po konzultaci s ředitelem také vymýšlí 

marketingovou strategii firmy. Organizuje reklamní akce, jako jsou vouchery na  

slevomatech. Vzhledem k umístění jejího pracoviště na recepci komunikuje i se 

zákazníky, rezervuje pokoje, školící místnosti, stoly v restauraci a vinárně.  
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Údržbář 

Zodpovědný za drobné opravy na hotelu, jako je výměna žárovek, opravy 

kapajících kohoutků a také se stará o zahradu a venkovní společenské prostory. Veškerý 

potřebný materiál je zajišťován jim samotným po konzultaci s provozním. 

Provozní 

Jak již z názvu pracovní pozice vyplývá, provozní zodpovídá za celý chod 

podniku. Stará se o skladové zásoby, dohlíží na správně uklizené pokoje a prostory. Je 

také zodpovědná za vedení restaurace, vinárny a řeší i problémy a poruchy na hotelu, 

které se mohou stát. Drobné práce po konzultaci s ředitelem provádí údržbář, ale 

rozsáhlejší opravy zařizuje prostřednictvím externích firem. Zároveň zajišťuje přípravu 

netradičních přání pro zákazníky. 

Pokojská/uklízečka 

Obstarává celkový úklid pokojů a veškerých dalších vnitřních prostor, 

společných prostor a sociálních zařízení v celém hotelu. Připravuje místnosti na 

konference. 

Kuchař 

Je zodpovědný za přípravu jídel pro hosty.  

Pomocný kuchař 

Pomáhá kuchaři při přípravě jídel. 

Číšník 

Zodpovídá za objednávky hostů jak u baru, tak u stolů a kasíruje hosty.  

Pomocný číšník 

Pomáhá s roznosem objednávek ke stolům, sbírá použité nádobí.  
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3.3 SWOT analýza podniku 

„SWOT analýza se skládá ze 4 hlavních částí – silných a slabých stránek dané 

firmy nebo projektu, potenciálních příležitostí a hrozeb (název SWOT analýzy je 

vytvořen z počátečních písmen anglického názvu každé skupiny, tedy Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats). Podstata celé analýzy spočívá v zamyšlení se  

a v nalezení co nejvíce charakteristik, příkladů v rámci každé skupiny a jejich 

vzájemném porovnání. Poctivá příprava pak přináší ovoce v podobě předcházení rizik, 

využití potenciálů, odstranění nedostatků a včasného podchycení podnikatelských 

příležitostí. Nevyplatí se tedy podceňovat či zatajovat byť sebemenší problém, který 

není nutné aktuálně řešit. Z malé a podceněné komplikace se pak v budoucnu může stát 

poměrně velká a někdy i neřešitelná situace. Silné a slabé stránky se týkají především 

organizace či projektu samotného, zatímco příležitosti a hrozby přicházejí nejčastěji  

z okolí podniku.“(5) 

Silné stránky  

„Každá silná stránka je úspěchem samotné firmy. Možností je mnoho, záleží na 

typu organizace. Silnou stránkou může být např. velikost firmy (v některých situacích se 

lépe pohybuje malá, v jiných zase velká), kvalitní vedoucí pracovníci s velkými 

zkušenostmi a správnými motivačními technikami, dostatek kvalifikovaných  

a zkušených pracovníků, moderní technologie, firemní know-how, optimální množství 

finančních prostředků na rozvoj firmy, zdraví firmy, výhodné geografické umístění sídla 

s ohledem na trh a distribuční cesty, účelná organizační struktura, flexibilita firmy, 

dobré jméno firmy a značky jejích výrobků či služeb, apod. Patří sem např. i unikátní  

a kvalitní výrobek, dostatečná distribuční síť, spolehliví a stálí dodavatelé a odběratelé, 

cenné zkušenosti v daném oboru, dobře zmapovaný trh, dovednosti v umění jednat se 

zákazníkem a schopnost pronikat do nových segmentů, kvalitní a rychlý servis, atd.“(5) 
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Slabé stránky  

„Opačným stavem vyjmenovaných silných stránek jsou stránky slabé. Můžeme 

k nim ještě přidat např. nedostatečné pochopení pro marketing a reklamní kampaně ze 

strany vedoucích pracovníků, nedostatek obchodních dovedností, špatnou kvalitu 

surovin, výrobního zařízení či dokonce i samotného výrobku, špatné výrobní postupy, 

nedostatečná výstupní kontrola, nedostatečné kapacity pro uspokojení poptávky na trhu, 

nepříznivá legislativa vůči aktivitám firmy, příliš úzký nebo naopak široký výrobkový 

sortiment či sortiment služeb, nedostatečná komunikace na všech stupních řízení, 

atd.“(5) 

Příležitosti  

„Příležitosti přinášejí potenciální užitek pro firmu. Jejich využitím firma může 

získat konkurenční výhodu či finanční prostředky. Většinou přicházejí zvenčí,  

např. navázání kontaktů s novými partnery, možnost expandovat na nové trhy, zájem 

investorů o firmu, nové příležitosti pro investování, příležitost zlepšit povědomí o firmě 

ve vztahu k zákazníkům či investorům, možnost získat určité výhody vůči konkurenci 

atd.“(5) 

Hrozby  

„Hrozby představují opět protipól příležitostí, stejně jako slabé stránky opak 

silných stránek. Hrozbou může být příliv nové a silné konkurence, která ohrozí stabilitu 

firmy na trhu, možná akvizice firmy ze strany konkurenta, nestabilní politická situace  

v oblasti, kde se firma pohybuje, nejrůznější živelné pohromy, odchod klíčových 

pracovníků ke konkurenci, ztráta dobrého jména firmy a dobrého povědomí o značce 

mezi zákazníky, atd.“ (5) 
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Tabulka 6: SWOT analýza hotelu (vlastní tvorba) 

Silné stránky 

Majitel má bohaté zkušenosti s podnikáním 

Jasně rozdělené role pracovníků 

Hotel se nachází v přírodě hned u rybníka 

Široké portfolio služeb 

Přizpůsobení se požadavkům zákazníka 

Kulečník, stolní fotbal 

Možnost rekonstrukce půdních prostorů 

Slabé stránky 

Pokoje jsou vybaveny starým nábytkem 

Obsazenost pokojů především přes víkend 

Žádný večerní program 

Nevybavené konferenční místnosti technikou 

Příležitosti 

Provoz dalších aktivit na rybníku hned u hotelu 

Plné využití hotelu nejen o víkendu 

Pořádání různorodých akcí 

Někdo se ujme zámku v obci 

Hrozby 

Špatné počasí 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

Sílící konkurence 

 

3.4  Popis firemních procesů 

Rezervace stolů  

Rezervace slouží k rezervaci stolu nebo místnosti s vybavením na určité datum  

a čas. Dle počtu hostů se volí přiměřená velikost stolu. Zákazník si zarezervuje místo  

a má jistotu, že nebude obsazeno v určitý čas. Na zákazníka se nechává dvouhodinové 
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okno.  Od tohoto procesu je požadována spolehlivost, takže jsou hlavní parametry 

datum a čas, kdy se rezervace má uskutečnit. Místo, které si rezervoval. Jméno, 

příjmení, počet osob, popřípadě jídlo a pití, které se musí objednat minimálně den 

předem. Provozní zapisuje rezervace do sešitu, kde jednotlivé stránky reprezentují 

konkrétní stoly. Stoly je možné si rezervovat osobně nebo telefonicky. 

Objednávky surovin na klad pro hotelové hosty 

Při každé rezervaci pokoje, je hostu nabídnuta možnost si také objednat 

polopenzi, snídani nebo plnou penzi. V takovém případě si zákazník volí jídlo 

z omezeného menu.  Tak je předem známý počet a množství surovin, které se speciálně 

pro tyto jídla objedná. Tyto jídla se musí objednávat den předem, tak aby bylo zajištěno. 

Připravené jídlo, se zapisuje do karty pokoje. 

Objednávky surovin na sklad pro restauraci 

Kuchař během vaření a odebírání surovin ze skladu eviduje zboží, které odebral 

a tak se vždy na konci dne překontrolují stavy zásob.  

Objednávka z jídelního lístku 

Zákazník si objedná jídlo. Pokud není v jídelním lístku, proběhne kontrola, zda 

je kuchař schopen objednávce vyhovět. V případě, že nelze, pak je zákazníkovi 

nabídnuta alternativa. Jestliže si zákazník vybere jídlo z jídelního lístku včetně přílohy, 

tak číšnice zapíše jídlo na lísteček, ten má u sebe a jde nahlásit kuchaři objednávku. 

Kuchař začne jídlo připravovat. Pokud se stane, že dojde nějaký druh potraviny, nahlásí 

to číšnici, ta by měla hosta upozornit již u objednávky.  

Rezervace salónku / školící místnosti 

Podobně jako u stolů, má provozní dva sešity, kdy každý reprezentuje jednu 

místnost, kde se zapisují jednotlivé rezervace, čas, jméno a popřípadě objednávka jídla 

nebo občerstvení. V případě další rezervace, tedy provozní nahlídne do sešitu a volí 

s dalším zákazníkem nejbližší možný termín od požadovaného, v případě obsazeného 

termínu. 
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Příchody a odchody zaměstnanců 

Při příchodu do práce se zaměstnanec musí zapsat do deníku, který je k tomu 

určený. Zapíše své jméno, čas příchodu a toto podepíše a stejně tak toto probíhá  

i u jeho odchodu. Provozní samozřejmě dohlíží jak na příchody, tak na odchody. 

Platba zákazníka 

Zákazník musí vždy dostat účtenku, aby se zamezily krádeže ze strany zaměstnanců. 

Proces vypadá následovně: Zákazník požádá obsluhu o platbu. Má na výběr platit 

hotově nebo stravenkami. Číšnice na místě před hostem sečte jednotlivé položky a sdělí 

sumu na účtence. Zákazník tedy zvolí druh platby. V případě, že požádá o doklad, 

číšnice mu vypíše daňový doklad. Jestliže zákazník platí za pokoj nebo školící místnost 

a objednaná jídla předem, tak je mu vždy vydán doklad, opět má volbu platit 

stravenkami nebo hotově.   

Účetnictví 

Účetnictví je zhotovováno pomocí programu Waria od stejnojmenné firmy. 

Veškeré doklady jsou skladovány v papírové formě v šanonech. Tedy veškeré příchozí 

doklady o příjmu a výdajích jsou skladovány, a pak předány účetní, která je zpracuje, 

následně založí. Zároveň i mzdy jsou zpracovávány v tomto programu. Platby jsou 

naopak prováděny pomocí online bankovnictví. 

Rezervace pokojů 

Rezervace pokojů probíhá takovým způsobem, že po telefonické objednávce 

nebo osobní je zvolen pokoj dle potřeb zákazníka. Tyto údaje jsou pak zapsány do 

pokojového sešitu, kde je zapsáno jméno, datum, popřípadě počet jídel a také délka 

pobytu.  

Správa pokojů 

Důležitý proces je správa jednotlivých pokojů, kde se v sešitech těchto pokojů 

eviduje stav, stejně jako dle barevných symbolů na skříňce u klíčů.  
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Dle různých barevných značek lze odvodit, zda je pokoj obsazený, nebo volný, případě 

čeká na uklizení, nebo je uklizen a připraven k rezervaci. Provozní, vždy kontroluje, zda 

byl úklid dodržen v požadovaném rozsahu. 

Rezervace kol 

V hotelu je možné si vypůjčit také horské kolo, tato možnost je jen pro hotelové 

hosty. Host se dotáže na recepci, zda je nějaké kolo k dispozici, provozní následně 

nahlédne do rezervačního sešitu, a pokud je kolo k dispozici, tak předá klíče od 

konkrétního kola, připíše částku k zaplacení na pokojový účet, který je pak zaplacen při 

odchodu. 

Rezervace letu horkovzdušným balónem 

Tato služba bude nově nabízena až tento rok a tak se této službě budu více věnovat 

v požadavcích na nový informační systém. Do této doby byla služba sjednávána 

individuálně s ředitelem a tedy pilotem a nebyla navázána přímo na hotel. 

3.5 Analýza informačního systému 

Jak je již patrné z analýzy firemních procesů, tak podnik od změny majitele v roce 

2011 stále používá zastaralé, převážně papírově psané evidence, jak rezervací  

v restauraci, tak rezervací pokojů, evidence zásob kol atd. Pouze účetnictví a mzdy jsou 

zpracovávány na počítači za pomocí softwaru Wario. Dále je k dispozici internetové 

připojení od Firmy Coma s.r.o. s rychlostí připojení download 4 Mbit a upload 4 Mbit. 

Internetové připojení je dále pomocí wifi routeru také nabízeno zákazníkům restaurace. 

Router je však umístěn v kanceláři, a proto signál nepokrývá celou restauraci. 

Internetové připojení je pak dále pomocí utp kabelu napojeno na počítač, kde je 

zpracováváno učetnictví a mzdy. K počítači je připojena multifunkční tiskárna, tedy 

tiskárna, kopírka a skener v jednom zařízení. Jediná účetní používá počítač. Ostatní 

uživatelé informačního systému, využívají psacích potřeb a bloku papíru, popřípadě se 

pomocí barevných značek označují určité stavy pokojů, místností atd. 
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3.5.1 Analýza hardwaru 

Protože byl hotel v zanedbaném stavu již delší dobu tak, nebyl ani kladen důraz 

na elektronizaci informačního systému. Současný stav hardwaru je, z dnešního pohledu 

zastaralý a především pak nedostatečný. Nenabízí možnosti jak elektronizovat 

informační systém. Hardware v současné době neumožňuje zálohu dat na jiné paměťové 

medium. Současnou počítačovou síť jsem zakreslil, do obrázku, viz níže.   

 

Obrázek 4: Zapojení hardware v současném stavu (zdroj: vlastní tvorba) 
 

Tabulka 7: Legenda k obrázku 4 (zdroj: vlastní tvorba) 

  Popis Parametry 

1 internet vnější připojení k internetu 

2 modem modem od společnosti Coma s.r.o., 

3 router Wifi router LinkSys, 6 x utp port   

4 PC 
Intel pentium 2,4 Ghz, 2 GB-RAM, 320 GB HDD, Windows 

XP professional, účetní software Wario, MS OFFICE  

5 tiskárna Inkoustová tiskárna canon MP370, tiskárna, kopírka, skener 

6 uživatel účetní, uživatel PC 
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3.6  Analýza softwaru 

3.6.1 OS WINDOWS XP PROFESSIONAL 

„Windows XP v sobě spojuje dva předchozí operační systémy z dílny 

Microsoftu. Těmi operačními systémy, na kterých je Windows XP postaveno je 

Windows 2000 a Windows 98/ME. Programátoři se snažili v tomto novém operačním 

systému spojit robustnost, bezpečnost a stabilitu Windows 2000 společně  

s jednoduchostí ovládání Windows 98/ME. Také došlo ke zvýšení kompatibility 

software od jiných výrobců. Tento problém se týkal Windows 2000, kdy docházelo  

k tomu, že některé hry a užitné programy nebylo možné spustit pod Windows 2000. 

Dále byly do systému zahrnuty komponenty, které byly známy pouze z Plus balíčků 

nebo byly dodávány jinou firmou. Windows XP se dodávají je verzích Windows XP 

Professional, Windows XP Home a poslední verzí je Windows XP 64 Edition, je to 

Windows XP Professional určený pro 64 bitovou architekturu PC (64 bitové procesory 

od Intel: Itanium, Itanium 2, od AMD: AMD 64 (Opteron), Athlon FX 51). Verze Home 

jak již její název napovídá je určena hlavně pro SOHO segment trhu (SOHO = Small 

Office Home Office). Home verze je koncipována tak, aby se uživatel nemusel zabývat 

složitou konfigurací zabezpečení, pro připojování se k doméně atd. Tato verze bohatě 

postačí pro vytvoření malé domácí nebo kancelářské počítačové sítě typu peer-to-peer. 

Windows XP Professional obsahuje to samé co verze Windows XP Home, jen je navíce 

rozšířena o podporu rozsáhlých sítí, připojování do domény (NT/2000/2003), možnosti 

konfigurování zabezpečení počítače dále podpora Hi-Tech zařízení.“ (10) 

3.6.2 MS OFFICE 

„Jednotlivá vydání Microsoft Office 2003 nabízejí větší množství aplikací 

a pomocných programů než kdykoli dříve. Konkrétní soubor aplikací závisí na 

nainstalovaném vydání Office 2003, případně na tom, které aplikace si zakoupíme 

jednotlivě. Jedná se zejména o následující hlavní aplikace sady Office 2003:  

• Microsoft Office Word  

• Microsoft Office Excel  

• Microsoft Office PowerPoint  
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• Microsoft Office Outlook  

• Microsoft Office Access  

• Microsoft Office FrontPage  

• Microsoft Office InfoPath  

Součástí sady je i celá řada cenných pomocných programů, doplňků a rozšíření pro 

webové servery, které napomáhají při práci s hlavními aplikacemi Microsoft Office:  

• Automatické obnovení aplikací Microsoft Office  

• Galerie médií  

• Microsoft Graph  

• Editor rovnic  

• Služby Microsoft Windows SharePoint Services 

• Průvodce uložením nastavení sady Microsoft Office  

• Vývojové prostředí Microsoft Visual Basic for Applications.“ (17) 

MS OFFICE je využíván ve firmě jen sporadicky, to především aplikace WORD 

pro psaní a následný tisk dokumentů a smluv. Také se někdy dokumenty přikládají do 

emailové komunikace jako příloha. Další občasně užívaná aplikace je Excel, kde účetní 

zhotovuje různé zprávy a reporty pro ředitele. Veškeré ostatní aplikace balíku MS 

OFFICE nejsou využívány. 

3.6.3 Účetní software Waria 

Umožňuje  

„Umožňuje vést účetnictví (PÚ) i daňovou evidenci (JÚ), skladové hospodářství, 

evidenci majetku, personalistiku a mzdy, nabídky, objednávky, zakázky, adresář, knihu 

jízd a další volitelné moduly. Také je možné za příplatek vést neomezený počet účetních 

agend (firem). Je vhodný nejen pro účetní jednotky a podnikatele, ale také pro 

neziskové organizace a další účetní jednotky. (16) 
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Modulární řešení  

„Verze CLASIC a PROFI poskytuje uživateli možnost sestavit si vlastní 

program pouze z modulů, které potřebuje. Kterýkoliv z dalších modulů lze později ke 

stávající licenci software přikoupit.“ (16) 

Po instalaci  

„Po instalaci programu se uživateli nabídne ukázková agenda se zkušebními 

daty, ve které si může program odzkoušet. Pro vkládání "ostrých" dat je možné  

si v rámci této START verze založit zdarma vlastní účetní agendu. START verze není 

časově omezená. Je limitována pouze počtem vložených dokladů. V případě zakoupení 

placené licence (ostré) se nemusí provádět žádná nová instalace, pořízená data zůstávají 

zachována. Ostrá verze se aktivuje zadáním aktivačního kódu (PINu) do programu. PIN 

je uživateli zaslán po úhradě programu. Není potřeba instalovat program zvlášť pro 

ÚČETNICTVÍ (PÚ) a zvlášť pro DAŇOVOU EVIDENCI (JÚ). Program obojí 

obsahuje v jedné instalaci a při vytváření nové účetní agendy se volí příslušný typ 

účetnictví.“ (16) 

Aktualizace  

„programu na základě legislativních změn je prováděna průběžně a uživatelé 

programu si mohou kdykoliv stáhnout poslední verzi z internetu.“ (16) 

Program  

„umožňuje práci v síti a nemá žádné zvláštní nároky na počítač. 

Operační systém Windows včetně 64 bit.“ (16) 

Jak jsem již výše zmínil, hotel využívá informační systém Wario, na kterém 

vykonává jak běžné účetnictví tak také zpracovává mzdy. Po náhledu na licenci jsem 

zjistil, že firma má zakoupený kompletní balík modulů ve verzi profi. Cena celého 

balíku je 14900 Kč 
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Celý balík obsahuje tyto moduly: 

Tabulka 8: ceny modulů balíku Profi (zdroj: 14) 

Moduly PROFI 
Daňová evidence (JÚ) 2500,-Kč 
Účetnictví (PÚ) 6000,-Kč 
Fakturace 2000,-Kč 
Majetek 1700,-Kč 
Sklady 4100,-Kč 
Objednávky 1450,-Kč 
Zakázky 1250,-Kč 
Mzdy 4500,-Kč 
Kniha jízd 900,-Kč 
Komplet 14900, -Kč 

 

Z tohoto je patrné, že firma i přes to, že má zakoupeny veškeré moduly z balíku, 

tak ani zdaleka nevyužívá tento informační systém plnohodnotně. Zároveň je nutno 

podotknout, že tento informační systém nenabízí moduly vhodné pro řízení hotelu, tedy 

neobsahuje například rezervační modul pro hotelové pokoje a stejně tak nenabízí 

možnosti propojení s restaurací a zadávat tak objednávky jednotlivých hostů.  

Software Waria se nachází pouze na jediném PC v celém hotelu. Na tomto 

počítači je nainstalován jak databázový server tak také aplikace, která k tomuto serveru 

přistupuje. 

3.7 SWOT analýza informačního systému 

Na základě pozorování chodu firmy, konzultaci s majitelem firmy, provozní  

a zaměstnanci jsem vyhotovil SWOT analýzu stavu informačního systému. Více 

informací o SWOT analýze je popsáno v sekci SWOT analýza podniku. 
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Tabulka 9: SWOT analýza IS (vlastní tvorba) 

Silné stránky 

Přehledné a ustálené procesy 

Definované úkoly a odpovědnost zaměstnanců 

Definovaný tok informací 

Slabé stránky 

Žádný počítačový informační systém 

Slabá uživatelská znalost počítačových IS 

Nedůvěra v počítačový IS 

Příležitosti 

Zavádění nového IS od počátku 

Zaškolení zaměstnanců na úplně nový IS 

Možnost využívat IS pro podporu rozhodování 

Hrozby 

Nedostatečné využití počítačových IS 

Nezkušenost zaměstnanců s IT 

Vynaložení nákladů bez dostatečného efektu 

3.7.1 Analýza současného IS pomocí metody HOS 8 

Jak jsem již uvedl v teoretické části mé práce, metoda HOS 8 se používá tak, že 

se na informační systém nahlíží z mnoha aspektů informačního systému. Tyto pohledy 

se pak graficky přenáší do grafu, kde dostáváme souhrnný pohled na úroveň 

informačního systému. Pohledy na které se v metodě HOS 8 nahlíží, jsou Hardware, 

Software, Orgware, Peopleware, Dataware, Customers (zákazníci), suppliers 

(dodavatelé), management IS. 
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3.7.2 Význam informačního systém  

Význam informačního systému pro firmu se dá rozdělit do tří skupin, viz 

tabulka. 

Tabulka 10: Význam IS pro firmu (zdroj: 9) 

Hodnota Význam informačního systému 

-1 

Zkoumaný informační systém není pro chod firmy  

důležitý, nepřináší ani zvýšení produkce, zisku, ani výraz-

nou úsporu pracnosti. Chod firmy bez něj není ohrožen. 

0 

Zkoumaný informační systém je pro chod firmy důležitý, 

jeho krátkodobý výpadek však výrazně neovlivní chod 

firmy, zisku nebo spokojenosti zákazníků. 

1 

Zkoumaný informační systém je pro chod firmy klíčově 

důležitý, jeho byť jen krátkodobý výpadek výrazně  

neovlivní chod firmy, zisku nebo spokojenosti zákazníků. 

 

V případě analyzovaného podniku s ohledem na obor podnikání a charakter 

nabízených služeb bych určil jako důležitost významu IS pro firmu hodnotou 0, protože 

z důvodu krátkého výpadku IS není chod firmy, ani nabízené služby nějak kriticky 

ohroženy. Dá se tedy říci, že krátkodobý výpad informačního systému by neměl narušit 

ani ohrozit kvalitu nabízených služeb. Protože je důležitost systému ohodnocena 

hodnotou nula, tak by celkový stupeň vyváženosti informačního systému měl dosahovat 

hodnoty 3. Při vyšším vyvážení informačního systému by tak mohlo dojít 

k neefektivnímu vynakládání prostředků. 

K vyhotovení analýzy HOS 8 jsem využil portál www.zefis.cz, kde jsem pomocí 

dotazníku zodpověděl 83 otázek (18), týkající se právě informačního systému. Otázky 

jsem zodpovídal na základě předchozích konzultací, vlastní analýzy, rozhovorů se 

zaměstnanci a na základě vlastních zkušeností. 
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Obrázek 5:Výsledky HOS 8 analýzy současného stavu (Zdroj 18) 
 
 

Tabulka 11: Legenda k obrázku 4 (zdroj: vlastní tvorba) 

Hodnota Popis 

1 Špatná úroveň 

2 Spíše špatná úroveň 

3 Spíše dobrá úroveň 

4 Dobrá úroveň 
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Z grafické interpretace výsledku analýzy HOS 8 je patrné, že systém je 

nevyvážený, většina zkoumaných oblastí vykazuje stupeň číslo 2, což není uspokojivá 

hodnota a oblast Orgware a Management IS vykazují hodnotu 3.  Souhrnný stav 

informačního systému je tedy 2. Požadovaný souhrnný stupeň by měl na základě 

analýzy důležitosti informačního systému být 3. Tedy nedostatky zejména v oblastech 

Hardware, Software, Peopleware,  Dataware, Customers (zákazníci), Suppliers 

(dodavatelé). Viz obrázek níže. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6: Souhrnný výsledek HOS 8 analýzy současného stavu (zdroj: 18) 
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Tabulka 12: Legenda k obrázku 6 (vlastní tvorba) 

Hodnota Popis 

1 Špatná úroveň 

2 Spíše špatná úroveň 

3 Spíše dobrá úroveň 

4 Dobrá úroveň 

 

Zkoumané oblasti HOS 8 

V této části se pokusím shrnout jednotlivé oblasti hodnocení metody HOS 8.  

Na každou oblast pohlížím zvlášť a snažím se charakterizovat nedostatky v těchto  

oblastech. 

Hardware (HW)  

„V této oblasti je zkoumáno fyzické vybavení ve vztahu k jeho spolehlivosti, 

bezpečnosti, použitelnosti se softwarem.“(9) 

Výsledná hodnota oblasti Hardware (HW) v mé analýze pomocí metody HOS 8 

je: 2-spíše špatná úroveň. 

Vzhledem ke stáří hardwaru je vybavení staré a tedy nespolehlivé, hotel také 

disponuje pouze jedním počítačem a data z něj nejsou zálohována. V případě poruchy 

PC, tak hotel nemá k dispozici data v tomto počítači uložena. V horším případě, při  

poruše pevného disku tak podnik přichází o veškerá data a musí spoléhat pouze na  

papírovou formu zálohy dat. Porucha také automaticky znamená ztrátu, přistup 

k emailové komunikaci z hotelu, a není tak možné rychle reagovat na případné emaily. 

Tato oblast je tedy klíčová a to především v případě počítačových informačních  

systémů. Nedostatek počítačových stanic ani neumožňuje využití elektronického  

informačního systému. 
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Software (SW) 

„Tato oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkci, snadnost 

používání a ovládání.“ (9) 

Výsledná hodnota oblasti Software (SW) v mé analýze pomocí metody HOS 8 

je: 2 - spíše špatná úroveň. 

Vzhledem k tomu, že hotel využívá i jinou než jen počítačovou podporu  

informačního systému, je tato oblast důležitá, především z pohledu účetnictví  

a zpracování mezd pro hotel. Hotel disponuje softwarem Waria, operačním systémem 

Windows XP a kancelářským balíkem MS OFFICE, který jsem popsal výše. Tato oblast 

je neméně důležitá avšak velké nedostatky vidím v softwarové vybavenosti a také  

uživatelské prostředí není ideální, i přesto by se mohl software více využívat, pokud by 

byl dostupný na více místech v podniku s přehlednějším a intuitivnějším uživatelským 

rozhraním.  

Orgware (OW) 

„Tato oblast zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů, doporučené postupy.“ 

(9) 

Výsledná hodnota oblasti Orgware (OW) v mé analýze pomocí metody HOS 8 

je: 3 - spíše dobrá úroveň. 

Výsledná hodnota nám říká, že pravidla pro provoz informačního systému jsou 

dobře nastavena. Důvod tohoto výsledku vidím v dlouholetém užívání současného  

informačního systému a tak se pravidla pro provoz postupně vyvíjela a zaměstnanci se 

s tímto systémem již ztotožnili. Problémem však bývá časové nedodržení těchto  

postupů, to může vést k neaktuálním informacím. V případě opomenutí některé činnosti 

může dojít k velmi nepříjemným událostem.   
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Peopleware (PW) 

„Oblast zahrnuje zkoumání uživatelů informačních systémů ve vztahu k rozvoji 

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

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

či míru jejich schopností.“ (9) 

Výsledná hodnota oblasti Peopleware (PW) v mé analýze pomocí metody  

HOS 8 je: 2- spíše špatná úroveň 

Nízká hodnota naznačuje, že zaměstnanci nemají zkušenosti s ovládáním  

počítačových informačních systémů. Firma nepořádala žádné školení pro zaměstnance. 

V případě příchodu nového zaměstnance, mu je vedoucí vysvětlena pouze ta část  

informačního systému, kterou bude zaměstnanec potřebovat využívat. 

Dataware (DW) 

„Oblast zkoumá data uložená a používaná v informačním systému ve vztahu  

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

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

bem mohou být uživateli využívána a jakým způsobem jsou spravována.“ (9) 

Výsledná hodnota oblasti Dataware (DW) v mé analýze pomocí metody HOS 8 

je: 2- spíše špatná úroveň. 

Tato oblast je myslím, jedna z kritických, přesto, že data jsou ukládána a jsou 

k dispozici, tak je využívání těchto dat velmi problematické, protože jak jsem uvedl 

v analýze informačního systému mnoho dat je uchováváno jen v papírové podobě  

a dochází tak k problematické analýze dat a jejích přehlednosti. Není potom například 

jednoduché zjistit ke konkrétnímu datu obsazenost pokojů. Především je činnost časově 

a analyticky velmi náročná, avšak není nemožná. 
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Customers (CU) 

„V překladu zákazníci, předmětem této oblasti je, co má informační systém  

zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena. Vymezení zákazníků: závisí na  

vymezení zkoumaného informačního systému. Mohou to být zákazníci v obchodním 

pojetí nebo vnitropodnikoví zákazníci používající výstupy ze zkoumaného  

informačního systému. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost zákazníků se 

stavem IS, ale způsob řízení této oblasti v podniku (tímto prohlášením však není  

zpochybněn význam zkoumání spokojenosti zákazníků).“ (9) 

Výsledná hodnota oblasti Customers (CU) v mé analýze pomocí metody HOS 8 

je: 2- spíše špatná úroveň. 

Tato oblast je v podniku také zanedbána, informační systém zákazníkům nabízí 

veškerou komunikaci jen v osobní přítomnosti nebo pomocí telefonu. Některé  

informace lze nalézt na webu, který je však jen provizorně zřízen. Zřízen byl při koupi 

hotelu v loňském roce. Web však nabízí pouze konzumaci dat a nenabízí jakoukoliv 

cestu komunikace. Další možnost je emailová komunikace s hotelem, ta je však pomalá 

a nenabízí dostupnost informací dvacet čtyři hodin denně. 

Suppliers (SU) 

„ V překladu dodavatelé, předmětem zkoumání této oblasti je, co informační 

systém vyžaduje od dodavatelů, a jak je tato oblast řízena. Vymezení dodavatelů: závisí 

na vymezení zkoumaného informačního systému. Dodavateli mohou být dodavatelé  

v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví dodavatelé služeb, výrobků a informací, které 

s těmito výkony souvisí. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost zkoumaného 

podniku s existujícími dodavateli, ale způsob řízení informačního vzhledem  

k dodavatelům.“ (9) 

Výsledná hodnota oblasti Suppliers (SU) v mé analýze pomocí metody HOS 8 

je: 2- spíše špatná úroveň. 

Řízení dodavatelů probíhá prostřednictvím vedoucí, která vede evidenci  

dodavatelů v papírově formě, řízení je tedy velmi kostrbaté a nenabízí flexibilní řízení 
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dodavatelů. Komunikace s dodavateli také probíhá pomocí telefonu nebo emailu.  

Dodavatelé tak musí vynakládat velké úsilí při komunikaci, a pokud vznikne problém 

s dodávkou tak trvá poměrně dlouho dobu problém vyřešit. Tato oblast je úzce spjata 

s evidencí skladových zásob, která v podniku prakticky neexistuje. Zároveň nejsou  

objednávky zboží u dodavatelů řízeny automaticky, tak se vždy musí zboží  

objednávat individuálně.  

Management IS (MA) 

  „Tato oblast zkoumá řízení informačního systému ve vztahu k informační  

strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů 

informačního systému. Metoda HOS 8 si neklade za cíl zkoumat v této oblasti znalosti 

managementu IS.“  (9) 

Výsledná hodnota oblasti Management IS (MA) v mé analýze pomocí metody 

HOS 8 je: 3- spíše dobrá úroveň. 

Management vykazuje uspokojivý stav, protože právě nedostatky informačního 

systému vyžadují častou kontrolu a správné nastavení správy těchto informačních  

systémů. Vnímání současného stavu informačního systému uživateli, je spíše pozitivní, 

protože systém je zaveden již delší dobu a tak uživatelé nemají problém se orientovat  

a systém využívat. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

Z analýzy informačního systému hotelu, je zřejmé, že informační systém je 

nevyvážený a neodpovídá požadovanému stavu. Současný stav informačního systému 

vyžaduje neustálou práci personálu a tím dochází k poklesu kvality služeb pro 

zákazníky. Informační systém by měl sloužit pro podporu podnikání a neměl by 

zaměstnance zdržovat a vyžadovat velké úsilí k získání informací nebo jejích vkládání. 

Systém je velmi rozkouskovaný a samotný princip tohoto systému neumožňuje 

jakékoliv sdílení dat mezi určitými částmi tohoto systému. Díky současnému 

informačnímu systému dochází k velké chybovosti v procesech.  

 V této kapitole se tedy budu snažit navrhnout pro firmu několik možných řešení 

tak aby vyhovovali zadaným požadavkům firmy. Budu uvažovat veškeré procesy firmy, 

aby konkrétní zaměstnanci měli přístup k informacím, které jejich pozice vyžaduje. 

Soustředím se také na stránku Hardwarovou, která v každé variantě řešení není ani 

zdaleka vyhovující. Zaměřuji se i na komunikaci s externími účastníky angažovaných 

v hotelovém ekosystému.  

4.1 Požadavky hotelu na IS 

Na základě rozhovorů s majitelem a ředitelem hotelu v jedné osobě jsem 

zformuloval požadavky na informační systém. Jednotlivé části hotelu i služby jsem 

jednotlivě analyzoval a zachycoval požadavky. Požadavky se obecně týkají efektivního 

řízení, důkladné evidence. Ředitel chce mít také přístup k datům,  které by mu umožnili 

lépe organizovat chod a řízení hotelu a tím nabídnou zákazníkům kvalitnější služby. 

Důklad byl kladen i na optimalizaci jednotlivých procesů tak, aby nedocházelo k častým 

chybám jako doteď a aby bylo možno přistupovat na konkrétních pozicích k datům, 

která konkrétní pozice vyžaduje a pracuje s nimi. 
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4.1.1 Požadavky na jednotlivé provozní části hotelu 

Ubytování 

Současný systém rezervací je velmi nepřehledný a je tak problém zjišťování 

volné kapacity lůžek a celkově řízení obsazenosti pokoje. Majitel má tedy představu, že 

by provozní měla k dispozici speciální počítač jen k potřebám tomuto určeným.  

Na tomto počítači by se řídily rezervace pokojů, kontrolovala obsazenost pokojů,  

u každého pokoje by byl přehled o počtu lůžek vybavení atd. Dále by se dalo také 

nahlížet na status pokoje, zda je uklizen, zda je pokoj volný pro další rezervaci atd. 

Součástí systému by také mělo být objednání polopenze, plné penze. Majitel zmínil  

i požadavek, nabízet hostům přímo na pokoji internetové připojení prostřednictvím wifi 

sítě. 

Restaurace 

V restauraci, jak mi bylo sděleno, je nepřehlednost klíčový problém a dochází 

tak k častým problémům se skladovými zásobami. Je tedy třeba celý proces zefektivnit 

a vyloučit možné chyby zaměstnanců. Problémy bývají také s platbami, kde konečné 

součty závisí jen na znalostech matematiky číšnice. Další a to závažný problém se týká 

skladové evidence surovin. Dodnes neexistuje přehledný systém skladových zásob  

a kuchař vždy jen objednává zboží, které mu dojde. Množství však závisí jen na jeho 

uvážení a tak se často stává, že zboží chybí. To často vede k situacím, kdy číšnice udělá 

objednávku u stolu, a když objednávku nahlásí v kuchyni, tak kuchař zjistí, že surovina 

není na skladu a objednávka se musí měnit. Majitel by tak měl rád přehled o surovinách, 

které jdou často na odbyt atd. Majiteli se také nelíbí, že díky zastaralému informačnímu 

systému, musí číšnice ztrácet čas diktováním objednávek kuchaři a nevěnují tak 

maximum času zákazníkům, což snižuje kvalitu služeb restaurace. V neposlední řadě, 

by rád majitel pokryl signálem wifi routeru celý prostor restaurace. Systém by také měl 

umožňovat rezervaci stolů a popřípadě objednat již předem jídlo k těmto rezervacím. 

V rámci restaurace je také terasa, která však během zimy není pochopitelně v provozu. 
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Vinárna 

Vinárna je na tom velmi podobně jako restaurace, s rozdílem takovým,  

že nepodávají jídlo, ale je to spíše místo, kde zákazník chodí relaxovat popřípadě 

pracovat. Má tedy stejné požadavky na vinárnu jako na restauraci - pokrytí signálem  

a správu evidence surovin, to nejenom na  alkoholické a nealkoholické nápoje, ale také 

drobné pokrmy studené kuchyně.  

Školící místnosti 

Rezervační systém školících místností je také velmi důležitý, protože hotelu 

přináší ne malé tržby a to během celého roku. Je tedy nutné přehledně tyto rezervace 

ovládat. Toto by mělo být možné na stejném počítači jako na rezervaci pokojů. Dále pak 

celá správa těchto rezervací, to i s možností objednat k těmto akcím pokrmy  

a občerstvení.  

Let horkovzdušným balónem  

Novinku, kterou hotel také nabízí, je let horkovzdušným balonem, kdy majitel 

také požaduje rezervační systém, s tím, že k letu se dá rezervovat občerstvení nebo 

nápoje. V tomto případě je důležitá správa rezervací, protože se let často nekoná 

z důvodu špatného počasí. Je tedy potřeba rezervace často měnit a kontaktovat 

zákazníka o změně. 

Pronájem kol 

V hotelu je možnost pronájmu horského kola, zarezervovat kolo je možné jak 

k pokoji, již předem nebo i po předložení dokladu přímo na místě pokud zákazník není 

pokojový host. Kola je třeba rozlišovat na dětská, pánská a dámská. 

4.1.2 Seznam požadovaných agend na IS 

Na základě analýzy současné ho stavu jsem definoval jednotlivé činnosti, které by 

se měli vykonávat v rámci integrovaného informačního systému. Jednotlivé části by 

měla být navzájem propojeny do jednotného informačního systému. 
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• Účetnictví 

• Fakturace 

• Daňová evidence 

• Zaměstnanci 

• Mzdy 

• Sklady 

• Rezervace restaurace 

• Rezervace hotel 

• Pokladna 

• Kuchyně 

• Dodavatelé 

• Rezervace služby 

4.1.3 Ekonomické požadavky 

Vzhledem k tomu, že majitel hotel zakoupil teprve v loňském roce a provedl, ale  

i provádí rekonstrukce, pak je zavedení nového informačního systému součástí 

zprovozňování hotelu. Majitel považuje především provozní cenu za důležitou.  

Ale i pořizovací cena je pro majitele důležitá. Další důležitý aspekt pro majitele je čas. 

Rád by ještě před hlavní letní sezónou měl informační systém zaveden, zprovozněn 

v řádu několika týdnů. Také by nechal proškolit zaměstnance takovým způsobem, aby 

nedocházelo k nejasnostem v ostrém provozu.     

• Pořizovací cena 

• Provozní cena 

• Časová náročnost 

• Cena upgrade 

• Cena rozšíření 

• Cena školení 

4.1.4 Požadavky na vlastnosti IS 

Další požadavky na vlastnosti informačního systém, které jsou pro majitele taktéž 
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důležité, jsou následující: 

• Uživatelská přívětivost 

• Komplexnost 

• Schopnost provozu na OS Windows 

• Stabilita 

• Možnost rozšíření 

• Možnost aktualizace 

4.2 Možné varianty řešení IS 

V případech, kdy ve firmě již existuje jakýkoliv informační systém, máme 

v podstatě několik variant možných řešení. Můžeme se tedy vydat cestou upgradu  

nebo úpravy stávajícího informačního systému. Úprava nespočívá jen v rozšíření počtu 

uživatelských stanic, ale i v dokoupení modulů, nastavení práv uživatelů atd.  

Další možností je zakoupit hotové řešení informačního systému, které většinou mývá, 

jíž hotové moduly zaměřené na určité obory podnikání. V neposlední řadě, máme  

i možnost vyrobit svůj informační systém na míru, to znamená začít od úplného začátku 

budovat svůj vlastní systém, zanášet procesy, které přesně na míru vyhovuji našim 

potřebám. Každá možnost má své pro a proti, proto vidím jako vhodné řešení navrhnout 

každou z těchto variant a jednotlivé řešení zvážit. Na základě požadavků firmy, pak 

vybrat možnost, která hotelu přinese nejvyšší možný efekt s přihlédnutím 

k vynaloženým nákladům. 

4.2.1 Rozšíření již zavedeného informačního systému 

V současné době firma využívá software Wario, který jsem popsal v oddílu 

analýza současného stavu. Hlavním nedostatkem softwaru je chybějící modul pro 

podporu hotelového podnikání. Nenabízí standardní moduly pro podporu podnikání 

v oboru hotelnictví jako je rezervace stolů, pokojů atd. Další nevýhoda je, že software 

Waria nenabízí modul pro pokladny. Pokud bychom chtěli využívat tento software, 

museli bychom software Waria rozšířit o moduly na míru. Tuto možnost však výrobce 

nenabízí. 
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Tabulka 13: Klady a zápory rozšíření IS (zdroj: vlastní tvorba) 

Klady Zápory 

Zkušenosti se softwarem Waria 
Chybějící moduly v softwaru  
Wario 

Některá data se nemusí převést 
do nového IS Neintegrovaný systém 

Využívání softwaru od více  
výrobců 
Delší doba implementace 
Drahé rozšíření řešení 
Nejednotné GUI 

 

4.2.2  Zakoupení hotového řešení 

Tato varianta by znamenala úplné odstranění stávajícího software a instalace 

kompletně nového informačního systému. Kompletní instalaci serveru a klientů. 

Zakoupené veškerých potřebných modulů od dodavatele a následné školení všech 

zaměstnanců, využívajících informační systém. 

Tabulka 14: Klady a zápory zakoupení hotového IS (zdroj: Vlastní tvorba) 

Klady zápory 
Integrovaný IS Školení všech zaměstnanců 
Výběr IS pro hotely Převod dat ze starého IS 
Rychlá implementace Neznáme GUI 
Software od jediného  
dodavatele 

 

4.2.3 Návrh vlastního řešení 

Tato varianta je pro firmu nevyhovující, z důvodů obrovských finančních 

nákladů a časové náročnosti řešení. Varianta by znamenala zmapovat veškeré procesy 

ve firmě, což by samo o sobě znamenalo, mnoho měsíců připrav před zahájením 

samotného vývoje. Navíc řešení odporuje představám majitele, který by nový 

informační systém chtěl mít co možná nejdříve. Rád bych  zároveň podotknul, že firma 

nedisponuje žádným IT specialistou. V případě najmutí takového specialisty by náklady 

rostly. V analýze důležitosti jsem zjistil, že IS není pro chod podniku existenčně 
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důležitý, proto by náklady vynaložené na tuto akci markantně převýšily užitek 

z takového informačního systému. Další problémy by nastávaly při jakýchkoliv nutných 

změnách ať již z důvodu změny legislativy nebo změny procesů ve firmě.    

Tabulka 15: Klady a zápory tvorby vlastního IS (zdroj: vlastní tvorba) 

Klady Zápory 
Výroba IS dle procesů ve firmě Finanční náročnost 
Komplexní řešení Časová náročnost 
Řešení na míru Odborná náročnost 

Drahé budoucí rozšíření 
Školení zaměstnanců 

 

4.3 Volba řešení 

Ze všech tří variant řešení jsem se rozhodl, pro variantu číslo dvě, tedy nákup 

hotového řešení. Varianta číslo jedna - úprava stávajícího řešení, by z důvodu 

zastaralého současného informačního systému, vyžadovala téměř stoprocentní změnu 

informačního systému. Vzhledem k jen velmi málo pozitivům této varianty nemá cenu 

držet ve firmě software, který ani není určen pro hotelové podnikové odvětví. Tuto 

variantu proto zamítám. 

Další uvažovaná varianta - návrh vlastního řešení. Vzhledem k velikosti hotelu 

tato varianta není reálná. Náklady na realizaci varianty by tak několikrát převýšili 

rozpočet na tuto akci, nemluvě o dalších zásazích v budoucnu do takto vytvořeného 

informačního systému na míru. Časová náročnost této akce by pravděpodobně 

nedovolila využít informační systém už tuto letní sezónu.  

Volba tedy padla na výběr hotového, krabicového řešení, které splňuje většinu 

požadavků firmy. Na trhu je však větší množství těchto produktů, které se však liší 

v mnoha aspektech. Vyberu tedy několik těchto produktů, popíši je a na základě 

stanovených kritérii mezi sebou srovnám. Vyberu ten, který nejvíce vyhovuje 

hotelovým požadavkům. 
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4.4 Zvolené produkty hotového řešení 

Podíly jednotlivých informačních systémů na českém trhu. 

Tabulka 16: Trh s ERP v ČR (zdroj: 4) 

Software  Podíl na trhu v % 
HELIOS 31,2 
ABRA G2-G4 27,5 
ALTUS VARIO  12,8 
J.K.R. ERP BYZNZS 5,5 
ORSOFT 2,7 
SAP 1,8 
QI 1,7 
Ostatní 16,8 

 

Po provedení průzkumu trhu a předběžným srovnáním požadavků na IS s těmito 

řešeními jsem vybral dva vhodné produkty na trhu, které se zaměřují na komplexní 

podporu podnikání v oboru hotelnictví.   

• ABRA  G2 

• HELIOS Orange 

Tyto zvolené produkty, prostuduji a popíši. 

4.4.1 Abra G2 

Jedná se o komplexní informační systém pro menší společnosti s volitelnými 

moduly. Software přináší nástroje pro podporu chodu celého podniku. Pomocí něho lze 

řídit celý podnik od účetnictví až po specializované moduly pro podporu konkrétních 

podniků, které působí v různých oblastech podnikání. (1)  

Reference 

Tento produkt je využíván 413 firmami po celé České republice,  

a to v nejrůznějších oborech podnikání. (1) 
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Moduly v jádru systému  

Moduly, které jsou standardně dodávány v jádru systému Abra G2. 

Tabulka 17: Moduly v jádru Abra G2 (zdroj:1) 

Správa financí  
a majetku Vztahy se zákazníky 
Účetnictví Adresář 
DPH Nákup a prodej 
Intrastat Nákup  
Cizí měny Prodej 
Kniha jízd Nástroje přizpůsobení 
Banka Dokumenty 
Homebanking Návrhář tiskových sestav 
Pokladna Sledování změn 

Majetek 
Převod dat mezi  
pobočkami 

  Exporty a importy 
 

Oborové rozšíření 

Oborové rozšíření, které software Abra G2 nabízí. 

Tabulka 18: Obrové rozšíření v Abra G2 (zdroj:1) 

Rozšíření Rozšíření 
Cestovní kanceláře Reklamní agentury 
Elektro výrobní firmy Specializovaný maloobchod 
Hotely a restaurace Správa a údržba 
ICT společnosti Technické poradenství 
Kovovýroba Úklid, sanace, ostraha 
Média Velkoobchodní prodej 
Notářství Velkoobchod se stavebninami 
Oční optiky Velkoobchod s výrobky pro domácnosti 
Plastikářská výroba Výroba ze skla a keramiky 
Poradenství pro podniky Radiotechnika 
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Oborové rozšíření Hotely a restaurace 

„Informační systém ABRA, přizpůsobený specifickým podmínkám 

podnikatelského oboru, je dodáván jako Oborové řešení. V něm je systém přizpůsoben 

specifickým pracovním úkonům a evidencím pracovních procesů, zjednodušuje jeho 

administrativu, automatizuje tvorbu dokladů a souvisejících záznamů, nabízí 

odpovídající výstupní reporty. Vývoj každého oborového řešení je provázen 

konzultacemi s odborníky a pracovníky z oboru, kteří definují systémové a funkční 

nároky daného odvětví. 

Funkce oborového rozšíření Hotely a restaurace: 

• Maximální kontrola peněz a zásob. 

• Grafické znázornění rozložení stolů. 

• Restaurační kasa s přehlednou dotykovou obrazovkou. 

• Detailní sledování výnosů na jednotlivých provozovnách. 

• Automatická komunikace mezi kasou a kuchyní. 

• Příjem, zadávání a sledování zakázek v průběhu celého obchodního cyklu. 

• Elektronická komunikace a výměna dat s dodavateli i odběrateli (EDI, 

XML,…). 

• Komplexní podpora funkcionality čárových kódů v celém systému. 

• Podpora pokročilé správy dokumentů (evidence elektronických dokumentů  

ve formě příloh k dokladům, firmám, skladovým kartám). 

• Vlastní integrované vývojové prostředí. 

• Manažerské nástroje pro vyhodnocování ekonomických dat. 

• Propracovaný systém schvalovacích procesů. 

• Záznam změn provedených uživateli v systému, možnost dohledat provedené 

změny dle uživatele, identifikace konkrétního PC a času.“ (1) 
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Ceník  

Tabulka 19: Ceník Abra G2 (zdroj:1) 

Modul 
Cena v Kč 
včetně DPH  Poznámka 

Jádro 4999 max. 5 licencí 

Účetnictví V ceně   

DPH V ceně   

Intrasta V ceně   

Cizi měny V ceně   

Kniha jízd V ceně   

Banka V ceně   

Homebanking V ceně   

Pokladna V ceně   

Majetek V ceně   

Adresář V ceně   

Nákup V ceně   

Prodej V ceně   

Dokumenty V ceně   

Návrhář tiskových sestav V ceně   

Seldování změn V ceně   

Převod dat mezi pobočkami V ceně   

Exporty a importy V ceně   
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Tabulka 20: Ceník Abra G2 (zdroj:1) 

Oborové rozšíření Cena (Kč) Poznámka 
Mzdy a personalistika 2990 Až 25 zaměstnanců 

Gastrovýroba 7990   

Skladová hospodářství 1990   

CRM 2990   

Restaurace 5999   

Služby konzultantské Cena (Kč) Poznámka 
Konzultační služby 1450 Cena za hodinu 

Vzdálený Helpdesk do 15 min 450 Za zásah 

Vzdálený HelpDesk do 30 min 800 Za zásah 

Dopravné za výjezd 590   

Dopravné za kilometr 10 Na kilometr tam i zpět 

Pravidelné měsíční služby Cena (Kč) Poznámka 
Služby konzultantské 1300 Hod/ min. 7 hod za měsíc 
Garance servisního zásahu do 8 ho-
din 3 900 Popis služby viz smlouva 
Garance servisního zásahu do 4 ho-
din 7 900 Popis služby viz smlouva 

Premium HOT Line 9 900 
HOT Line o víkendech  
a svátcích  

Garance aktualizací 3 800 Pouze přes internet 
 

Školení 

Školení probíhá mimo Prahu také v Brně, což je pro firmu výhodnější lokalita. 

V případě platné licenční smlouvy je školení na systém Abra G2 zdarma, taktéž upgrade 

svépomocí prostřednictvím internetu je zdarma. (1) 
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Požadavky na hardware 

Tabulka 21: Požadavky na HW AbraG2 (zdroj:1) 

Doporučená konfigurace   
Server 
Hardware 
CPU 2 a více jader 
HDD SATA 7,2Krpm , 160 GB 
RAM 4 GB 
Software   
OS Windows® 7 
Pracovní stanice    
Hardware 
CPU 1 a více jader 
HDD SATA 7,2Krpm , 120 GB 
RAM 2 GB 
Software   

OS Windows® 7 
 

4.4.2 Helios Orange 

Helios Orange je informační zefektivňující všechny běžné i vysoce 

specializované firemní procesy. Poskytuje dokonalý a aktuální přehled o situaci na trhu  

i uvnitř podniku, automatizace operací, zefektivňování provozu a snižování nákladů  

a účinnou komunikaci. Produkt nabízí mnoho oborových řešení. (2) 

Reference 

Na území České republiky, využívá software Helios Orange více než 300 firem  

a to v různých oborech podnikání. Vítězství v soutěži ERP Czech jako "nejlepší 

informační systém pro středně velké firmy". (2) 

Moduly v jádru systému  

Moduly, které jsou standardně dodávány v jádru systému Helios Orange. 
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Tabulka 22: Moduly v jádru Helios (zdroj:2) 

Ekonomika a finanční řízení Vztahy se zákazníky 
Finanční účetnictví Adresář 
Manažerské účetnictví Nákup a prodej 
Finanční analýzy Nákup  
Leasing Prodej 
Sledování kredibility Nástroje přizpůsobení 
DPH Přístupová práva 
Homebanking Úprava tiskových formulářů 
Pokladna Synchronizace MS Office 
Faktoring Conttroling 
  Napojení na externí aplikace 

 

Oborové rozšíření 

Oborové rozšíření, které software Helios Orange nabízí: 

Tabulka 23: Oborové rozšíření Helios (zdroj: 2) 

Rozšíření Rozšíření 
Automobilová výroba Zemědělský výroba 
Stavebnictví Specializovaný maloobchod 
Těžební a zpracovatelská výroba Výroba oken 
Elektrotechnická výroba Maloobchod 
Strojírenská výroba Velkoobchod 
Slévárenská výroba Úřady 
Energetika Školství 
Výroba plastů Příspěvkové organizace 
Obuvnická výroba Obchodní spol. a státní podniky 
Potravinářská výroba Účetní služby 
Bezpečnostní agentury Účetní služby 
Odpadové hospodářství Celní služby 
Utility Nemovitosti 
Servis aut a strojů Doprava a přeprava 
Výstavnictví Gastronomie 
Distribuce energií Média 
Hoteliérství Leasing a finanční služby 
Vydavatelství a nakladatelství Zdravotnictví 
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Oborové rozšíření Gastronomie a Hoteliérství 

„Gastronomie zastřešuje segment firem, jejichž oblastí podnikání je cestovní 

ruch – konkrétně jsou to stravovací zařízení komerčního typu, přičemž se může jednat  

o samostatná nebo integrovaná v rámci ubytovacího zařízení. Pro tyto provozovny je 

charakteristická příprava pokrmů na základě receptur, ve spojení s odbytem surovin až 

v momentě prodeje nebo spotřeby. Nedílnou součástí řešení je skladové hospodářství, 

prodej přes dotykové pokladny koncovému spotřebiteli, možnost budování věrnostního 

systému apod. Specifickým prvkem tohoto oboru jsou právě odlišné pracovní postupy 

a evidence, které se realizují – plánování denního menu, akcí, limitů, zaměstnanecké 

stravy, výroba hotových výrobků, catering apod.“ (2) 

„Hoteliérství, tato oblast podnikání charakterizuje firmy působící v cestovním 

ruchu, konkrétně jsou to ubytovací zařízení hotelového typu. Mají stálou recepci, 

primárně poskytují služby v oblasti ubytování a přidružené služby související 

s ubytováním i využitím volního času. Právě rozsahem poskytovaných služeb, které tato 

zařízení poskytují, dokážeme rozlišit náročnost a rozsáhlost řešení, které vyžadují.“ (2) 

Funkce oborového rozšíření Gastronomie a Hoteliérství: 

• Skladové hospodářství 

• Výroba a receptury 

• Prodej přes dotykové pokladny 

• Plánování a evidence stravy – akce, limity, zaměstnanecká strava 

• Budování věrnostního systému 

• Statistiky a výstupy 

• Kontrolní funkce 

• Objednávky ubytování,  

• On-line rezervaci ubytování, 

• Evidence příchodu a odchodu hosta, 

• Účtování ubytování a dalších služeb, 

• Rezervace prostor a doplňkových služeb, 

• Pultový prodej, 

• Realizace statistik a reportů, 
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Ceník 

Tabulka 24: Ceník Helios (zdroj: 2) 

Ekonomika a finanční řízení Cena v Kč vč DPH Poznámky 
Helios Orange jádro 27999   

Finanční účetnictví V ceně jádra   

Manažerské účetnictví V ceně jádra   

Finanční analýzy V ceně jádra   

Leasing V ceně jádra   

Sledování kredibility V ceně jádra   

DPH V ceně jádra   

Homebanking V ceně jádra   

Pokladna V ceně jádra   

Faktoring V ceně jádra   

Vztahy se zákazníky     

Adresář V ceně jádra   

Nákup a prodej     

Nákup  V ceně jádra   

Prodej V ceně jádra   

Nástroje přizpůsobení     

Přístupová práva V ceně jádra   

Úprava tiskových formulářů V ceně jádra   

Synchronizace MS Office V ceně jádra   

Conttroling V ceně jádra   

Napojení na externí aplikace V ceně jádra   

Rozšíření pro hotel     

Check in, check out 3900   
Propojení s restauračním  
systémem 2900   

Webové online rezervace 4900   
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Tabulka 25: Ceník Helios (zdroj: 2) 

Rozšíření pro restauraci Cena v Kč vč DPH  Poznámky 

Skladové hospodářství 4600   

Dotyková pokladna 3800   

Evidence stravy 4500   

Plánovač akcí 2600   

Propojení s hotelovým systémem 2900   

Služby konzultantské     

Odborná konzultace 1250 
Školení u zákazníka,  
implementace / hod 

Expetní a autorské konzultace 1650 
Metodické konzultace/ 
hod 

Dopravné za výjezd 800 Paušálně za výjezd 

Cestovné 9 na kilometr 

Cena licenční služby  18% Roční systémový servis 
 

Požadavky na hardware 

Tabulka 26: Požadavky na HW Helios (zdroj:1) 

Doporučená konfigurace   
Server 
Hardware 
CPU 1,5 Ghz 
HDD SATA 7,2Krpm , 160 GB 
RAM 4 GB 
Software   
OS Windows SVR 2008 Foundation 
Pracovní stanice    
Hardware 
CPU 1/2 Ghz 
HDD SATA 7,2Krpm , 120 GB 
RAM 1/2 GB 
Software   

OS Windows XP SP3/ Windows® 7 
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4.5 Výběr produktu na základě porovnání kritérií 

Abych mohl mezi sebou porovnat dva vybrané produkty, rozhodl jsem se zvolit 

kriteria, dle kterých budu produkty porovnávat. Jednotlivým kritériím nastavím různé 

váhy, protože ne každé kriterium je pro výběr klíčová, ale jistou roli při výběru 

samozřejmě hraje. Součet vah u všech kritérii bude sto. Pak budu jednotlivá kritéria 

oceňovat známkami tak jako ve škole. Tedy jednička bude znamenat nejlepší možné 

hodnocení a naopak pětka, hodnocení nejhorší. Kritéria jsem volil na základě analýzy 

požadavků firmy. Jednotlivé váhy pak vynásobím váhami, tyto hodnoty sečtu a vydělím 

stovkou. Výsledná známka tak opět bude v rozmezí jedna až pět.  

Tabulka 27:Výběr produktu (zdroj: vlastní tvorba) 

Kriterium Váha 
Známka 

ABRA G2 

Známka 
Helios 
Orange 

Pořizovací cena 2 3 4 
Cena provozní 5 3 3 
Uživatelská pohodl-
nost 7 2 2 
Možnost rozšíření 7 3 1 
Účetnictví 3 1 2 
Úroveň servisu 5 2 1 
Update 5 3 2 
Pověst dodavatele IS 2 3 2 
Školení 6 1 1 
Spolehlivost 5 2 2 
Stabilita 7 2 1 
Provoz na OS W7 3 1 1 
Integrovanost 5 2 2 
Propracovanost 
funkcí 8 2 3 
Modul zaměstnanci 6 3 3 
Modul restuarace 6 2 3 
Modul hotel 6 2 3 
Online servis 6 2 2 
Fakturace 3 2 2 
Sklady 3 2 1 
Známka celkem 2,41 1,86 

 



75 

 

Z výsledku porovnání nám vyšel jako vhodnější produkt HELIOS Orange  

se známkou 1,86 a tedy s lepším výsledným hodnocením. 

 

Obrázek 7: Srovnání produktů ABRA G2 A HELIOS ORNAGE (zdroj: vlastní tvorba) 

4.6 Hardware 

Současný stav hardware je vzhledem k užívanému informačnímu systému 

dostačující, avšak pro zavedení nového informačního systému, je nutné dokoupit 

v podstatě veškeré hardwarové vybavení pro hotel a zvýšit rychlost internetového 

připojení, aby bylo možné nabízet hostům internet nejenom v hotelové restauraci, ale 

také na pokojích. Majitel také požadoval zavést signál wifi sítě do celého hotelu  

a restaurace i vinárny. Oba dodavatelé softwaru byli ochotni hardware dodat na míru, 

cena však bylo značně vyšší než běžná cena v prodejnách hardware. Zejména pak 

specializovaný hardware jako All in one pc s dotykovou obrazovkou byl velmi drahý. 

Z logistických důvodů a z důvodu budoucích reklamací jsem zvolil velkou a stabilní 

firmu Alza, která má pobočku také v Brně odkud je majitel hotelu. Dále firma Alza 

nabízí slevu při větších nákupech. V tabulce níže jsem rozepsal hardware, který je nutné 

nakoupit a jeho cenu.  

1
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jednotlivé produkty

ABRA G2

HELIOS Orange
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Obrázek 8: Návrh HW pro hotel (zdroj: vlastní tvorba) 
 

Tabulka 28: Hardware umístěn v recepci (zdroj:vlastní tvorba) 

  
Popis Označení Parametry Cena(Kč) 

RECEPCE 

1 Internet       

2 Modem 
od firmy Coma 

s.r.o. 25Mbit/4Mbit   

4 
Multifunkční 

tiskárna 
Canon i-Sensys 

MF-8040Cn 

Laserová tiskárna barev-
ná, multifunkční, A4,  
tiskárna/ skener/ kopírka, 
8str.min barevně a 
12str.min černobíle, 
2400x600dpi, automatic-
ký podavač (ADF), USB 
2.0 + LAN 

6 590 

5 PC stanice 
Současný pc ve 

firmě 
Intel pentium 2,4 Ghz, 2 
GB-RAM, 320 GB HDD, 
Windows XP professio-
nal,  

již  
zakoupen 
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Tabulka 29: Hardware umístěn v servrovně (zdroj: vlastní tvorba) 

  Popis Označení Parametry 
Cena 
(Kč) 

SERVROVNA 

3 Router 
CISCO RV016 

VPN  

Router VPN, SPI Firewall, 
16 portový 10/100Mb, 2x 
WAN 

9 999 

6 
Externí 
uložiště 

Western Digital 
My Book Live 

2000GB  

Externí disk 2000GB, 
GLAN, 7200ot, WDBA-
CG0020HCH-EESN 

3599 

7 Server 
HP ProLiant 
MicroServer 

Server 1x(1) Dual-Core Tu-
rion II NEO N40L, RAM 
4GB DDR3, 4x 3.5" SATA, 
RAID (0/1), eSATA, 150W, 
Ultra Micro Tower (664447-
425)  

8699 

 

Tabulka 30: Hardware umístěn v kanceláři (zdroj: vlastní tvorba) 

  
Popis Označení Parametry Cena 

(Kč) 

KANCELÁŘ 

8 PC stanice 
HP Pro 3400 
Microtower + 

20" LCD 2011x 

Počítačová sestava Intel 
Celeron G530 Sandy 
Bridge, Intel H61 Express, 
Intel HD Graphics 2000, 
RAM 4GB DDR3, HDD 
500GB 7200 otáček, DVD, 
čtečka paměťových karet, 
klávesnice, myš, bez ope-
račního systému 

10290 

9 
Inkoustová 

tiskárna 
Canon PIXMA 

MX870 

Inkoustová tiskárna multi-
funkční, A4, tiskárna/  
skener/ kopírka/ fax, ESAT 
9.4 obr.min, 9600x2400, 
LCD, automatický podavač 
(ADF), čtečka karet, 
USB+LAN+WiFi  

3990 
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Tabulka 31:Routery pro levý blok budovy (zdroj: vlastní tvorba) 

  
Popis Označení Parametry Cena 

(Kč) 

LEVÝ 

BLOK 
10 Wifi router 

D-Link DIR-
500+1 

WiFi router 802.11b/g/n až 
150Mbps, 1x WAN, 4x LAN  

490 

11 Wifi router 
D-Link DIR-

500+1 
WiFi router 802.11b/g/n až 
150Mbps, 1x WAN, 4x LAN  

490 

 
 

Tabulka 32: Hardware umístěn ve Vinárně (zdroj: vlastní tvorba) 

  
Popis Označení Parametry 

Cena 
(Kč) 

VINÁRNA 15 
All in one 

PC  

MSI WIND TOP 
AP2011-038CS 

černý 

All In One PC 20" LCD 
1600x900 Multi Touch 
Screen, Intel Pentium Dual-
Core G620, RAM 2GB, In-
tel HD Graphics, 500GB 
7.2k, GLAN, WiFi, Bluetoo-
th, USB, HDMI, DVD±RW, 
webkamera, čtečka karet, 
reproduktory, klávesnice, 
myš, Windows 7 Pro  

17627 

16 
Pokladní 
tiskárna 

Epson TM-T70 
černá 

Pokladní tiskárna termální, s 
řezačkou, 79 mm, 170mm/s, 
USB  

5499 

 

Tabulka 33: Routery pro pravý blok budovy (zdroj:vlastní tvorba) 

  
Popis Označení Parametry Cena 

(Kč) 

PRAVÝ 
BLOK 

17 Wifi router 
D-Link DIR-

500+1 
WiFi router 802.11b/g/n až 
150Mbps, 1x WAN, 4x LAN  

490 

18 Wifi router 
D-Link DIR-

500+1 
WiFi router 802.11b/g/n až 
150Mbps, 1x WAN, 4x LAN  

490 

19 
Instalační 
materiál 

UTP kabel stíněný UTP kabel, koncov-
ky, atd.. 

5000 

Cena celkem 95879 
 

Cena hardware je s DPH. Hardware jsem naplánoval tak aby bylo možno 

aplikovat informační systém do míst, kde jsou informace potřeba získat, zadávat nebo 
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interpretovat. Pořídil jsem proto server, který bude využíván pro databázové účely. 

Bude mít k dispozici datové úložiště, na které bude zálohovat data. Do restaurace jsem 

pořídil PC All in one, na který je připojena pomocí USB pokladní tiskárna. V kuchyni 

bude další pokladní tiskárna, tentokrát připojena přes rozhraní LAN. Ve vinárně bude 

také All in one PC s pokladní tiskárnou. Další PC stanice bude umístěna na recepci, kde 

bude multifunkční laserová tiskárna. Dále jsem vybavil kancelář PC stanicí a do 

kanceláře jsem pořídil inkoustovou tiskárnu pro tisk běžné dokumentace.  Zároveň jsem 

zakoupil 4 x wifi router, které budou sloužit pro pokrytí signálem celého hotelu včetně 

restaurace. Celá síť, bude propojena prostřednictvím velkého routeru a kabeláží, na 

kterou jsem také nezapomněl. Cena 95879 Kč, mi byla snížena o 5 procent z důvodu 

větší objednávky. 

4.7 Operační systém 

Dle požadavků ředitele na provoz informačního systému na operačním systému 

Windows od firmy Microsoft byly zakoupeny operační systémy, které také vyžadoval 

vybraný produkt Helios Orange.  

Tabulka 34: OS pro nový hardware (zdroj: vlastní tvorba) 

Popis Označení Parametry 
Cena v 
Kč vč. 
DPH 

Server 
OS 

Windows server 
2008 

Microsoft Windows Server 
2008 R2 Foundation 64bit SP1  

4999 

Stanice 
OS 

Windows 7 

Professional CZ,Operační sys-
tém DVD, instalace obsahuje 
Service Pack 1 

3290 

Stanice 
OS Windows 7 

rofessional CZ,Operační systém 
DVD, instalace obsahuje Servi-
ce Pack 1 

3290 

Stanice 
OS Windows 7 

professional CZ,Operační sys-
tém DVD, instalace obsahuje 
Service Pack 1 

3290 

Cena celkem 14869 
 

Stejně jako v případě nákupu hardwaru jsem nakupoval operační systémy u firmy 

Alza, taktéž mi byla přidělena sleva pěti procent a to z důvodu větší objednávky. 
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4.8 Implementace 

Po úspěšném výběru konkrétního produktu nastává fáze implementace tohoto 

řešení. Abychom vůbec mohli se samotnou implementací začít, je třeba zvolit strategii 

zavádění informačního systému. V dalším kroku pak zajistit hardware, na který se budu 

software instalovat. Výběr hardware jsem řešil v kapitole výše a odpovídá požadavkům 

na software. Je třeba nainstalovat operační systém, na kterém může vybraný produkt být 

nainstalován, v zápětí nainstalujeme vybraný produkt hotové řešení. V případě potřeby 

neimportovat data do nového informačního systému, již během těchto činností je možné 

souběžně provádět školení zaměstnanců. Vhodné je ověřit funkčnost informačního 

systému, například zaváděním fiktivních objednávek, rezervací atd. Jednotlivé fáze 

jsem tedy rozdělil do následujících kroků:  

4.8.1 Strategie zavádění 

Strategie zavádění určuje způsob implementace. Možné varianty strategií jsem 

popsal v kapitole teoretická východiska. Z těchto strategií jsem vzhledem k situaci ve 

firmě rozhodl pro strategii nárazovou.  

 

Obrázek 9: Nárazová implementace (zdroj: 7) 

Volím strategii, kdy se okamžitě ukončí činnost starého informačního systému  

a přechází se na provoz nového informačního systému. 

4.8.2 Hardware 

Hardwaru jsem se věnoval již v kapitole výše. Návrh Hardwaru je již 

naplánován. Je třeba však počítače sestavit, natáhnout kabeláž a zapojit veškeré 

komponenty do sítě. Routery rozmístit tak aby pokrývaly celý hotel signálem. V případě 

potřeby je možné dokoupit routerů více tak aby byl signál opravdu silný v celém hotelu, 
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toto je však třeba prověřit až po samotném otestování, tak abychom neměli zbytečné 

náklady na hardware, který by nebyl využit efektivně. Celou síť je pak třeba připojit 

k modemu, který se již nyní nachází v hotelu. 

4.8.3 Instalace OS 

Pokud tedy máme celou síť zapojenou je na řadě instalace operačních systémů 

na server a stanice. Vybraný produkt zajišťuje kompatibilitu s OS od Microsoftu.   

Na server nainstalujeme Windows SVR 2008 Foundation, a na koncové stanice pak 

Windows 7. Provedeme instalaci ovladačů koncových zařízení a nastavíme správu celé 

sítě. 

4.8.4 Instalace Helios Orange 

V tomto kroku zaměstnanci Firmy Helios přistoupí k samotné instalaci 

vybraného produktu. Na fyzický server je nainstalován databázový a aplikační server 

produktu. Na koncové stanice pak klient produktu Helios. 

4.8.5 Ověření funkčnosti systému 

Je třeba ověřit i správné nastavení a propojení všech částí informačního systému. 

Ověření funkčnosti informačního systému může probíhat zadáním fiktivních operací, 

většinou je volen balík na základě nejčastěji využívaných zadání do systému. V tomto 

případě, by to mohla být rezervace stolu, pokoje, školící místnosti, objednávka jídla, pití 

nebo rezervace horského kola. Během těchto operací by se neměla vyskytnout žádná 

chyba a veškeré operace by měli být zpracovány dle předpokladů.    

4.8.6 Import dat 

Pokud tedy máme vše připraveno a úspěšně otestováno, můžeme zahájit ostrý 

provoz a s tímto související import dat. Data musíme importovat ze starého softwaru 

Wario a nesmíme zapomenout na přepsání všech dat z papírových sešitů, která sloužila 

na různých pozicích k rezervacím. Následně musíme importovat data, jaké jsou 

například skladové zásoby, přednastavit celý databázový systém a přizpůsobit jej 

našemu hotelu atd. 
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4.8.7 Souběžné školení zaměstnanců 

Souběžně s předešlými činnostmi probíhá školení zaměstnanců, které firma 

Helios pořádá na samotném místě instalace, nebo je možno navštívit školící kurzy, které 

jsou nabízeny na několika místech v republice. Školení na místě je zpoplatněno cenou 

konzultace odborníka krát počet hodin. 

4.9 Navrhované metriky 

Abychom mohli v budoucnu zhodnotit přínosy nového informačního systému, je 

třeba sledovat určité ukazatele, které musí být pevně a jasně definovány. Takové 

ukazatele nazýváme metriky. Každou takto definovanou metriku je důležité pevně 

definovat a umět popsat k tomu nám slouží norma ISO/IEC25020 (6). Některé atributy 

uvedené v této normě je možné vynechat nebo naopak některé atributy doplnit. Některé 

metriky je možné aplikovat ihned po implementaci informačního systému, jiné až 

v delším časovém horizontu. Metrik, kterými budeme posuzovat informační systém, 

můžeme nalézt nespočet. Pokusím se navrhnout několik z nich.  

Doba rezervace pokoje 

Tabulka 35: Metrika rezervace pokoje (zdroj: vlastní tvorba) 

Název Doba rezervace pokoje 
Identifikace M001 

Popis 
Časové vyjádření rychlosti provádění procesu vytvoření  
rezervace pokoje, i s ověřením dostupnosti pokoje. 

Jednotka Sekunda 
Vlastník Ředitel hotelu 
Cíl Zkracování doby procesu 

Postup měření 
Od nahlášení data ubytování a počtu osob do ukončení  
rezervace 

Odpovědnost Recepční/účetní 
Termín provádění Po zaběhnutí informačního systému 
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Rezervace stolu 

Tabulka 36: Metrika rezervace stolu (zdroj: vlastní tvorba) 

Název Doba rezervace stolu 
Identifikace M002 

Popis 
Časové vyjádření rychlosti provádění procesu vytvoření rezer-
vace stolu, i s ověřením dostupnosti pokoje. 

Jednotka Sekunda 
Vlastník Ředitel hotelu 
Cíl Zkracování doby procesu 
Postup měření Od nahlášení data, času a počtu osob do ukončení rezervace. 
Odpovědnst Servírka na směně v době rezervace 
Termín provádění Po zaběhnutí informačního systému 

 

Skladové zásoby 

Tabulka 37: Metrika sklad (zdroj: vlastní tvorba) 

Název Skladové zásoby 
Identifikace M003 

Popis 
Počet výskytu nedostupnosti zboží na skladě z důvodu nedo-
statku. 

Jednotka Počet výskytů nedostatku 
Vlastník Ředitel hotelu 
Cíl Snižování počtu výskytů 

Postup měření 
Při výskytu nedostatku kteréhokoliv zboží se hodnota čítače 
navýší o jednotku. 

Odpovědnost Provozní 
Termín provádění Od implementace IS každý měsíc 
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Kvalita služeb 

Tabulka 38: Metrika kvalita služeb (zdroj: vlastní tvorba) 

Název Kvalita služeb 
Identifikace M004 

Popis 

Na základě dotazníku zákazníkům, měřit kvalitu služeb týkající 
se hotelu, restaurace, vinárny a dalších služeb. Odpovídá se na 
stupnici od jedné do desíti. Kde jedna je nejméně a deset  
nejvíce. 

Jednotka Průměrná známka na stupnici jedné do desíti 
Vlastník Ředitel hotelu 
Cíl Zvyšování průměrné známky kvality služeb 

Postup měření Při odhlášení z hotelu požádat zákazníka o vyplnění dotazníku. 
Odpovědnost Ředitel hotelu 
Termín provádění Vyhodnocení dotazníků provést každý kvartál 
 

4.10 Náklady navrhovaného řešení 

Po dokončení celkového návrhu řešení vyčíslím celkové náklady na pořízení 

informačního systému. Do nákladů zahrnu roční systémový servisní poplatek, který 

vychází z pořizovací ceny licencí nákupu. Do konečné ceny, jsem zahrnul nákup 

Hardware, operační systémy pro nové počítače a pro server. Uvažuji implementaci 

a zaškolení zaměstnanců, které bude prováděno během instalace produktu, tedy přímo 

na místě. Ředitel hotelu se rozhodl, nechat zapojit hardware a nainstalovat operační 

systémy pomocí externích pracovníků aby ušetřil náklady. Cenu celkem jsem 

zaokrouhlil na celé tisíce, protože i když jsem se snažil cenu vyčíslit přesně, musíme 

brát v úvahu, že ceny se mohou kdykoliv změnit a mohou nastat další neočekávané 

náklady během implementace informačního systému.  
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Tabulka 39: Náklady na řešení (zdroj: vlastní tvorba) 

Produkt 
Cena v Kč vč. 

DPH Popis 

Hardware 92000 Cena po slevě 5 % 
Software OS 14000 Cena po slevě 5 % 

Helios 58000 Cena vč. Rozšiřujících modulů 

Školení, im-
plementace 

17000 Cestovné, instalace, školení 

Rozvod sítě, 
zapojení 

hardware, 
instalace OS 

9000 
Externí pracovníci 10 hodin 
práce, cestovné, materiál zapo-
čítaný v ceně hardware 

Roční systé-
mový servis 

11000 18 % z ceny licence 

Cena celkem 201000 
Celková pořizovací cena, tedy 
cena zaplacena jednorázově při 
pořízení 

 

Díky nákupu hardware od firmy Alza se náklady na hardware snížili téměř na 

polovinu oproti cenám hardware od firmy Helios. Konečná cena byla snížena využitím 

stávajícího počítače, který hardwarově odpovídá požadavkům klientského PC  

a dokonce Helios Orange klient dokáže pracovat na původním operačním systému 

Windows XP SP3, k čemuž stačí jen operační systém aktualizovat. Další úspory se dají 

najít instalací počítačové sítě a instalací operačních systémů. Za pomoci externí firmy  

není tak třeba na tuto práci najímat techniky od firmy Helios, kteří jsou nepoměrně drazí 

a práce by se nevešla do jednoho dne a bylo by tak třeba platit dvakrát cestovné.  
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4.11 Přínosy řešení 

V této kapitole se pokusím shrnout přínosy nového řešení oproti řešení původní. 

Hlavní přínosy řešení vidím především ve zkrácení doby vykonávání standardních 

procesů v hotelu. Běžné procesy, které při stávajícím řešení trvají řádově minuty,  

a může se dokonce stávat, že požadavky se kupí do fronty, nyní mohou trvat vteřiny. 

Jedná se především o rutinní procesy, jako jsou rezervace pokojů, stolů, školících 

místností, plánování oslav atd. Je tady mnoho dalších oblastí, kde se ze současného 

místa chaosu a nedorozumění může stát transparentní oblast plánování. Narážím 

především na plánování zásob, které bylo často velmi zmatečné, a odhad 

spotřebovávaného zboží záležel jen na odhadu pracovníka na konkrétní pozici.  

Při zavedení nového informačního systému lze vysledovat průměrný odbyt skladových 

zásob, současný stav zásob a dle těchto pozorování také zásoby plánovat. Eliminuje se 

tak nejen vyhazování nespotřebovaných surovin na skladě, ale také nebudou peníze 

zbytečně vázány na zásoby na skladě. Další oblast zlepšení vidím ve zkvalitnění služeb 

pro zákazníka, především čekací doby na vyřízení požadavků. Jsem si jistý, že 

zákazníka často odradí několika minutová rezervace stolu prostřednictvím telefonu  

a navíc se eliminují chyby, které mohou při těchto operacích nastat. Celkově zavedení 

nového informačního systému přispěje k transparentnosti procesů ve firmě a ředitel, 

provozní a dokonce zaměstnanci budou mít jasný přehled o informacích ve firmě  

a prospějí tak k lepšímu řízení provozu celého hotelu. Nový informační systém, také 

nabízí rychlou možnost upgradu, při dobudování dalších rekonstrukcí, které v hotelu 

probíhají. Veškeré uživatelské prostředí v tomto informačním systému je přehledné  

a slouží tak k jasnému obrazu o stavu současné situace. Do tabulky vyjádřím klady 

i zápory řešení. 
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Tabulka 40: Klady a zápory řešení (zdroj: vlastní tvorba) 

Klady  Zápory 
Komplexní IS Vyšší pořizovací cena 
Jednotné GUI Nutné školení zaměstnanců 
Intuitivní ovládání na dotykových  
obrazovkách Vyšší závislost na dodavateli IS 
Zrychlení všech procesů Závislost na hardware 
Dokonalý přehled o informacích  Vyšší provozní cena 
Zkvalitnění služeb pro zákazníka   
Jednoduché rozšíření IS   
Silný a stabilní dodavatel IS   
Mocná podpora pro vyhodnocování  
informací   
Řízení zaměstnanců   
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Závěr 

Cílem mé práce bylo navrhnout informační systém pro podporu chodu podniku, 

kdy jsem zanalyzoval prostředí firmy pomocí několika metod. Navrhl jsem několik 

možných variant řešení pro podnik. První varianta, znamenala úpravu stávajícího řešení, 

druhá varianta byla nákup hotového řešení a třetí varianta by znamenala návrh vlastního 

informačního systému. Z těchto variant jsem vybral variantu nejvíce vhodnou pro 

Balonový hotel a to je zakoupené hotového řešení. Když byla zvolena cesta, po které se 

vydám, tak jsem se zaměřil na dva produkty na trhu, které nabízejí komplexní řešení.  

Po srovnání těchto dvou produktů, jsem zvolil produkt, který nejlépe vyhovoval 

stanoveným kritériím firmy. Pro daný produkt jsem navrhl hardware, operační systémy 

na jednotlivých stanicích a serveru a nastínil jsem postup implementace takového 

informačního systému. Na konci mé práce jsem vyčíslil konečnou pořizovací cenu 

tohoto řešení.  

Poslední oblast mé práce zahrnuje rozpis kladů a záporů takového řešení. Každá 

změna informačního systému sebou přináší klady a zápory a je tak důležité dobře 

zvážit, kdy a za jakých podmínek je změna informačního systému vhodná. Do 

budoucna bych doporučoval dobře sledovat úroveň informačního systému a sledovat 

různé metriky, tak abychom měli jistotu, že zkvalitňujeme informační systém, nebo 

nedochází k nevyváženosti informačního systému. 
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