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Abstrakt 

Tato práce se věnuje posouzení informačního systému firmy a návrhu jeho změn. Základem 

části této práce nazvané Teoretická východiska práce je objasnění pojmu týkajících analýzy 

informačních systémů, kterými jsou především používané technologie, analýzy, 

charakteristiky prostředí informačních systémů, současných trendů a stručná analýza firmy.  

 

Další část čerpá z teoretických poznatků z předchozí části a věnuje se analýze řešeného 

problému.  

 

Dále pak následuje samotný návrh řešení a změn spojený se zhodnocením celého projektu a 

stručnou kalkulací nákladů. 

 

Abstract 

This thesis deals with assessment of the company information system and proposal for its 

changes. The basis of part called Theoretical basis of thesis deals with terms related with 

information systems which are mainly: used technology and analysis, characteristics of 

information systems, current trends and brief characteristics of the company.  

 

The next part draws from theoretical findings of previous section and deals with analysis of 

the solved issues. 

 

 The following part is devoted to proposal for solution connected with project evaluation and 

also with the brief cost calculation. 
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Úvod 

Toto století se dá bez nadsázky označit dobu za průlomové v oblasti informačních a 

komunikačních technologií. Průmyslová společnost se před našima očima mění ve společnost, 

v níž hlavní roli hrají informace a znalosti. Nové technologie lidem umožňují stát se 

pasivními, ovladatelnými konzumenty informací, ale také jejich aktivními producenty.  

 

Prudce rostoucí význam kvalitních a včasných informací pro úspěšnou existenci 

hospodářských subjektů se odráží v prudkém růstu informatizace společnosti. Jsme svědky 

permanentního pronikání informačních a komunikačních technologií do státní a veřejné 

správy, podnikatelského i veřejného sektoru ale i do každodenního života. Prakticky všude 

nás obklopují počítače, telefony, tv apod. Díky zpřístupnění těchto technologií, jejich 

konvergenci, rostoucí počítačové gramotnosti, rozšiřující se uživatelské základně a stále 

většímu přizpůsobení se potřebám uživatelů roste samozřejmě i potenciál využití všech 

zmíněných faktorů v podnikové praxi a jejich integraci ve fungující celek s cílem využít 

nových podnikatelských příležitostí, které budou v budoucnu sehrávat v ekonomice i ve 

veřejném životě klíčovou roli.  

 

Pokud chceme být v čele těchto procesů a mít možnost je aktivně ovlivňovat, nesmíme se jich 

bát a musíme jim porozumět a zvládnout je, jelikož informační systém a komunikační 

technologie mají v současné době významný vliv na proces řízení podniků a plnění soustav 

podnikových cílů.  

 

Moderní podnik musí být vybaven IT infrastrukturou, která nejenom propojuje pracovníky 

podniku na všech úrovních řízení, umožňuje jim vzájemnou komunikaci a zpřístupňuje 

aktuální informace o stavu procesů v podniku, ale také umožní efektivní výměnu informací 

s obchodními partnery a napojení na externí informační zdroje, z kterých podnik čerpá 

informace o vývoji hospodářského prostředí. Pravděpodobně nejvhodnějším způsobem 

zajištění všech zmíněných prvků IT infrastruktury je moderní informační systém, který 

využije nástroje IT pro zlepšení fungování podniku, dosažení lepší pozice na trhu a aktivní 

podpoře podnikové strategie. 

 

Konkurenční výhoda ovšem nespočívá pouze ve vlastnictví technologie, ale také v tom, jak je 

tato technologie používána. Záleží tedy na způsobu provozování technologií, provázání těchto 
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technologií s jednotlivými cíly a činnostmi v podniku a také s tím, jak je technologie sladěna 

se schopnostmi a možnostmi lidí, kteří ji provozují a využívají.  

 

Podniky se postupně stávají čím dál tím více závislé na IS/IT, což může znamenat značné 

riziko v případě jejich výpadku, nefunkčnosti či zneužití. Proto, aby Informační systém 

poskytoval požadované služby, je nutné zajistit jeho bezproblémový a bezporuchový chod. 

Ten zajišťuje především řízení bezpečnosti IS/IT. Základním úkolem řízení bezpečnosti IS/IT 

je chránit podniková aktiva, tak aby podnik mohl vykonávat činnosti spojené s podporou 

hlavních procesů. 

 

Vybudovat kvalitní, celistvý a dobře fungující IS podniku ovšem není jednoduchou, ani 

levnou záležitostí a výsledek závisí na mnohých faktorech, nicméně se pokusím v této práci 

přispět svými návrhy alespoň částečně k vylepšení stávajícího stavu ve vybraném podniku. 
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1. Cíle práce, metody a postupy zpracování 

1.1. Systémové vymezení práce 

Tato práce se zaměřuje na využití nástrojů informačních technologií (PC, servery, čtečky čár 

kódů, navigace), jakožto prvků, které slouží k obsluze procesů jednotlivým podsystémům (OS 

na PC) v podniku jejich funkčnímu propojení a integraci v celek prostřednictvím podnikového 

informačního systému firmy (systém, který sjednocuje a zastřešuje všechny tyto aktivity), 

v rámci všeobecné podpory hodnototvorných procesů v podniku. 

1.2. Cíl práce 

Cílem této práce je posouzení informačního systému vybrané firmy. 

 

Dílčí cíle 

 Návrh změn plynoucích z analýzy IS  

 Získání konkurenční výhody 
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1.3. Informační zdroje  

K vypracování této práce jsem použil rozličných informačních zdrojů. Kromě tradičních 

knižních publikací jsem využil také elektronických virtuálních knihoven a jiných zdrojů 

umístěných na internetu. 

 

Klasické zdroje informací  

Seznam knih, které jsem využil při zpracování této diplomové práce je uveden v seznamu 

použitých informačních zdrojů. Za účelem vypůjčení uvedených publikací jsem navštěvoval 

především Moravskoslezskou vědeckou knihovnu, Moravskou zemskou knihovnu, síť 

knihoven VUT v Brně a Ústřední knihovnu VŠB TUO. 

 

Internetové stránky 

U internetových stránek je občas velmi obtížné zjistit, kdo je jejich autorem. Je však možné 

sledovat a posoudit kvalitu, aktuálnost a spolehlivost nalezených informací. Při hledání 

informací na Internetu je tedy nutné se zabývat nejen obsahem sdělení, které bylo nalezeno, 

ale také odkud bylo získáno a kdo je jeho autorem, což bývá občas obtížně dohledatelné. 

 

Virtuální knihovny  

Tyto vyhledávací nástroje patří v dnešní době mezi užitečné zdroje informací. Virtuální 

knihovny poskytují informace podle hierarchicky uspořádaných předmětových skupin, 

původně určených pouze pro prohlížení. V současnosti většina z nich nabízí i rozhraní 

umožňující hledání prostřednictvím klíčových slov. Jejich využití je vhodné, hledáte-li 

kvalitní zdroje na určité téma. Lidský faktor znamená na druhé straně omezení. 

 

Skrze VPN a portály kamenných knihoven lze přistupovat k nepřebernému množství 

virtuálních knihoven, proto zde uvádím 2 hlavní portály knihoven, z kterých jsem přistupoval 

do virtuálních knihoven především.  

 Knihovna FP VUT Brno - dostupná z: http://knihovna.fbm.vutbr.cz/. 

 Moravskoslezskou vědeckou knihovnu - dostupná z: http://www.svkos.cz. 

 

Metody shromažďování faktů a dat  

Při zpracování této práce jsem využil především firemní VZZ, propagační materiály, sběr dat 

z internetu a klasický dotazník, jež je uveden na portálu ZEFIS a konzultací se zaměstnanci.  
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2. Teoretická východiska práce 

S rozvojem informačních a komunikačních technologií (ICT) neustále vzrůstá potřeba 

člověka orientovat se v této problematice a být schopen aplikovat získané poznatky v praxi. 

Informační a komunikační technologie se v průběhu uplynulých desetiletí staly stále 

významnějším, dnes již téměř strategickým faktorem konkurenceschopnosti firmy, a jsou 

základním prostředkem pro možnost realizace e-business aktivit. Jejich existence vytváří 

komunikační prostředí. Současným světovým trendem je neustálé zdokonalování všech 

moderních ICT, přičemž hlavním cílem je zajistit dostatečný počet alternativ, které se dají pro 

dané účely využít. 

2.1. Historické souvislosti a současná situace 

2.1.1. Nová ekonomika 

Pod tímto pojmem chápeme dramatické rozšíření možnosti růstu ekonomiky díky využití 

moderních informačních technologií a služeb ve všech aspektech podnikání. Není ovšem 

pravdou, že v nové ekonomice přestávají platit ekonomické zákony. Zásadní rozdíl je však 

v dynamice. Všechny procesy probíhají mnohem rychleji, doba transakcí se zkracuje a to vše 

ve prospěch ekonomiky samotné. S tímto souvisí pojmy jako deregulace, liberalismus, 

globální konkurence, dominance nabídkové strany trhu, ochrana životního prostředí, 

individualizace nabídky a zkracování produkčního cyklu. 

[5] 
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Oblast  Stará ekonomika Nová ekonomika 

Ekonomické charakteristiky 

Trhy Stabilní Dynamické 

Konkurence Národní Globální 

Forma organizace Hierarchická, byrokratická Propojená, síťová 

Průmysl 

Organizace výroby Masová výroba Flexibilní produkce 

Klíčové motory růstu Kapitál/práce Inovace/znalosti 

Klíčová technologie Mechanizace Digitalizace 

Zdroj konkurenční výhody Snižování nákladů formou úspor z 

rozsahu 

Inovace, kvalita, doba dodání na trh, 

náklady 

Význam výzkumu/inovací Nízký/střední Vysoký 

Vztahy s ostatními firmami Jít za cílem sám Aliance a spolupráce 

 Pracovní síla  
Cíl politiky Plná zaměstnanost Vyšší skutečné mzdy 

Schopnosti Odvozené od povolání Široce orientované, napříč odvětvím 

Požadované vzdělání Vyučení nebo VŠ titul Celoživotní vzdělávání 

Vztahy - zaměstnanci-management Odporující si Spolupráce 

Povaha zaměstnání Stabilní Poznamenaná rizikem a příležitostmi 

Vláda 
Vztahy firmy-vláda Uvalení požadavků Podporování příležitosti růstu 

Regulace Přikazuj a kontroluj Tržní nástroje, flexibilita 

Tabulka 1: Přehled nejdůležitějších odlišností staré a nové ekonomiky 

zdroj:[11] 

2.1.2. Dynamika a globalizace trhů 

Významnou skutečností, která si vynucuje existenci kvalitního IS, Jo zrychlující se dynamika 

trhů, a produkčních cyklů. Segmenty trhu se velmi rychle mění, mizí jedni a objevují se jiní 

konkurenti. Růst této dynamiky je způsoben především rychlým růstem technologické úrovně 

vývoje a výroby a globalizací celosvětové ekonomiky. I technologicky poměrně dokonalé 

produkty se udržují na trhu v neinovované podobě stále kratší dobu. Bez vysoké 

technologické úrovně výroby a služeb a bez rychlé inovace výrobků a služeb nelze v 

současném hospodářském prostředí úspěšně obstát, tu ovšem dnes do značné míry ovlivňuje 

úroveň použitých IS/IT. Počítače jsou dnes využívány prakticky celoplošně od návrhu 

výrobku, přes technologickou přípravu výroby a řízení vlastní výroby až po uzavření smlouvy 

se zákazníkem a dodání výrobku. Uvolňování h protekcionistických bariér a růstem 

mezinárodních kooperací se internacionalizují trhy. Komplexní vzájemné závislosti všech 

hospodářských subjektů vedou k tomu, že na první pohled lokální problémy nabývají rychle 

globálního charakteru, příkladem může být vliv záplav továren v jihovýchodní Asii v roce 

2011 na produkci pevných disků a jejich ceny na celém světě. Globalizace trhů a růst 

vzájemné závislosti subjektů dále vedou i k tomu, že nové objevy a ideje jsou dostupné v stále 
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kratší době i konkurenci. Jednou z příčin dynamizace a globalizace trhů je volný a rychlý 

přístup všech hospodářských subjektů tj. výrobců, dodavatelů i zákazníků k informacím 

prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií. 

[16] 

2.1.3. Informační a komunikační technologie 

Informační a komunikační technologie a informační systémy, které dnes umožňují 

provozování informačních systémů, prodělaly velký, ale zároveň relativně rychlý vývoj. 

Objevovaly se nové možnosti, které umožnily postupný rozvoj a integraci informačních 

systémů. Nejprve vývoj zasáhl do oblasti snižování nákladů výroby a distribuce například 

automatizací rutinních činností. Dále pak do oblasti zvyšování efektivnosti vnitropodnikových 

procesů a to propojováním aplikací a řízením logistického řetězce. A také do oblasti 

zvyšování konkurenceschopnosti například zavedením nových obchodních kanálů, 

marketingové databáze a integrace informačních systémů. Vývoj v oblasti ICT je i dnes velmi 

rozsáhlý. Za současné trendy můžeme považovat rostoucí oblibu outsourcingu a provozu 

IS/IT, integraci, komplexnost a provázanost všech podnikových systémů, využití služeb 

poskytovatelů aplikačních služeb, rozvoj distribuovaných systémů a využívání typového 

aplikačního softwaru.  

[15] 

2.2. Informační systémy 

Na podnikový IS lze nahlížet několika způsoby. Podle Kocha [8] lze IS chápat dle obecné 

teorie systémů, tedy jako množinu prvků a vazeb mezi nimi s určitým chováním.  

 

Podle Sodomky vede zásadní pohled na IS přes strategický záměr podniku k požadavku na 

formalizaci informací, jejich zpracování pomocí IS a poskytování výstupů.  

Schopnost správně rozhodnout o tom, které informace je třeba automatizovat je jedním z 

hlavních faktorů podporujících růst podnikatelské výkonnosti a hodnoty podniku. Hlavním 

východiskem by pak pro tato rozhodnutí měla být celopodniková a návazně informační 

strategie. 

[13] 

 

Hlavním cílem je vytvořit IS především pro hlavni procesy, na kterých firma stojí a které jsou 

hlavním smyslem její existence, tedy tam kde má nasazení IS nějaký přínos ve zvýšení 

produktivity práce a zefektivnění činnosti a posléze až k podpoře procesů podpůrných. 
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2.2.1. Historický vývoj IS 

Chceme-li pochopit, proč se IS dneška, jako důsledek dlouholetého vývoje, dostaly do nynější 

podoby a umět předvídat, jak budou IS vypadat v blízké budoucnosti, tak je nutné znát 

historický vývoj IS, proto pro přehlednost uvádím stručný přehled vývoje IS v podnicích. 

[8] 

 
Tabulka 2: Oblasti postupného prosazování PC v řízení podniku a vývoj IS 

Zdroj:[10] 

Je velice obtížné při rychlém vývoji IS/IT cokoliv předpovídat, nicméně se objevují některé 

trendy, které je možné očekávat, jako jsou centralizace dat uložených vzdáleně, cloud 

computing, outsourcing celého IS, nebo jeho částí či zjednodušování obsluhy PC a mobilních 

zařízení v zájmu jejich dalšího šíření.  

[8] 

2.2.2. Lidé a IS 

Informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných technologických 

prostředků zpracovávají podniková data a vytvářejí tak z nich informační a znalostní bázi 

organizace sloužící k řízení podnikových procesů, manažerskému rozhodování a správě 

operativy. Smyslem využití IT v rámci IS je totiž celková racionalizace řídicích, 

rozhodovacích a správních činností, nikoliv přílišný akcent řešení zaměřeného na software a 

automatizaci procesů, to jedním z hlavních důvodů neúspěchu IT projektů v praxi. 

[13] 

2.2.3. IS z pohledu podpory procesů 

Úkolem IS je tedy především podporovat hlavní a podpůrné procesy v podniku a spravovat 

tok dokladů, ale i podporovat činnosti a procesy směřující mimo podnik tzn. procesy B2B a 

B2C. 
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Obrázek 1:Informační systém z pohledu podpory procesů 

zdroj:[8] 

2.2.4. IS z pohledu organizačních stupňů řízení 

Z pohledu rozdílného účelu užití informačních systému záleží na tom, pro jakou úroveň řízení 

jsou informační systémy určeny. Od informací pro vrcholový management, který potřebuje 

informací nejméně, zato v pokud možno nejvyšší kvalitě, až po část provozního řízení, kde 

probíhají veškeré operace a je zde dat nejvíce.  

[8] 

 

Obrázek 2: IS z pohledu organizačních stupňů řízení 
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zdroj:[13] 

 

 TPS (Transaction Processing Systems) jsou nástupci klasických dávkových systémů, agend, 

které jsou umístěny přímo u pracovníka, jako je např. objednávka zboží. Používají se 

hlavně pro účely operativního řízení. 

 ERP (Enterprise Resource Planning) pokrývají  plánování, finance, výroba, řízení zdrojů a 

téměř celou problematiku procesů podniku 

 MIS (Management Information Systems) Jsou určeny pro taktické řízení a provádí zpravidla 

sumarizace a agregace dat za určité období. 

 DSS (Decision Support Systems) jsou systémy na určené k podpoře rozhodování, 

povětšinou se jedná o analýzy dat z MIS, určené k taktickému a strategické řízení. 

Obvykle jsou zobrazovány formou přehledných grafických výstupů. 

 EIS (Executive Information Systems) jsou informační systémy určené pro vrcholové 

vedení, které umožňují přístup k externím datům a agregují podnikové informace do 

nejvyšší úrovně. 

 OA (Office Automation) je automatizace administrativy, která využívá textové editory, 

elektronický kalendář, elektronickou poštu atp. Vyskytuje se na všech úrovních řizení 

 EDI (Electronic Data Interchange) je část IS zaměřená na komunikaci podniku s okolím, 

zákazníky, bankami atp. 

[8] 

2.2.5. IS z pohledu výroby a odbytu 

Tento model představuje nejběžnější současná řešení. Obvykle ovšem systém SCM a CRM 

bývají nasazovány pouze u firem, které mají extrémně velký počet dodavatelů či odběratelů. 

Jádrem systému bývá většinou ERP systém, doplněný o manažerskou nadstavbu ve formě 

MIS. 
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Obrázek 3: IS z pohledu výroby a odbytu 

zdroj:[8] 

CRM (Customer Relationship Management)  – představuje řízení vztahu se zákazníky  

MIS (Management Information Systems) – je manažerskou nadstavba nad ERP 

SCM (Supply Chain Management)  – slouží k řízení dodavatelského řetězce 

[8] 

2.2.6. IS z pohledu architektur 

Rozeznáváme následující architektury: 

 Globální- je základním schématem IS. Tvoří ji jednotlivé moduly, které představují 

skupiny aplikací. Dílčí architektury se pak zaměřují podle různých hledisek 

detailněji na návrhy IS.  

 Funkční-  rozděluje IS na subsystémy postupnou dekompozicí globální architektury. 

 Procesní-  jejím smyslem je připravit co nejefektivnější reakce podniku na externí 

události a popsat jejich postup.  

 Technická- určuje typy prostředků IT formou schématu a specifikací počítačových sítí, 

serverů, koncových uživatelských stanic atp. 

 Technologická- udává způsob zpracování jednotlivých aplikací v těsné návaznosti na 

definovanou technickou, datovou a programovou architekturu. Zahrnuje 

způsob zpracování dat a aplikací, jejich vnitřní stavbu a uživatelské 

rozhraní.  

 Datová - představuje návrh datové základny organizace to znamená definice jednotlivých 

objektů, jejich položek a vazeb mezi nimi.  

 Programová- poskytuje výčet programů a programových komponent IS a jejich vazeb. 

 Komunikační - definuje vnější rozhraní systému a jeho komunikace s okolím. 

 Řídící - udává pravidla fungování systému, standardy a organizaci služeb uživatelům. [8] 
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Obrázek 4: IS z pohledu architektur 

zdroj:[8] 

2.2.7. IS v malých a středních podnicích 

Segment středních a malých podniků je základem každé ekonomiky, proto je logický 

vyústěním vývoje, že těžiště nabídky podnikových informačních systémů se s postupným 

zpřístupňováním techniky a expanzí firem zabývajícími se vývojem IS na další trhy přesunulo 

od velkých společností ke středně velkým a malým podnikům, které v sobě skrývají velký 

potenciál pro uplatnění IS/ICT produktů a služeb. Tento trh je jen velmi málo obsazen 

kvalitním podnikovým softwarem, proto na něm dodavatelům velmi záleží. V tomto segmentu 

trhu však existuje celá řada úskalí aplikace IS. Jedná se především o: 

 Nedostatek finančních prostředků pro investice do „podpůrných“ činností (rozuměj IS)  

 Nedisponování dostatečně kvalifikovaným personálem, který by zajistil prostor pro 

rozvoj IS/IT, či jejich vytíženost další činností v podniku 

 Nedostatek informací, které by přispěly k orientaci v nabídce dodavatelů a výběru 

správného řešení pro nasazení a provoz 

Uvedená úskalí jsou především důsledkem neschopnosti managementu rozhodnout správně o 

efektivním využití IS/ICT v podniku. Tato rozhodnutí by především neměla mít primárně za 

účel, jak mnozí podnikatelé myslí a dodavatelé IS propagují, tvorbu úspor či minimalizaci 

nákladů, nýbrž podporu rozvoje portfolia produktů, udržení nákladové produkce a případný 

růst. 

[12] 
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2.2.8. Dokumentace 

Sebelépe navržený a realizovaný IS je bez dobré dokumentace v podstatě k ničemu. Systém je 

nutno vybavit důkladnou a pečlivou dokumentací. Pro zpracování dokumentace platí 

množství norem a předpisů, jednotlivé špičkové firmy mají většinou své vlastní metodické 

pokyny a návody. Obecně vzato, existují dva druhy dokumentace: 

Řešitelská dokumentace = kompletní popis systému i jeho prvků, určený především pro další 

rozvoj a údržbu systému. Náplň této dokumentace by měla být dohodnuta s řešitelem. 

Uživatelská dokumentace = slouží uživatelům systému, popisuje a vysvětluje jejich práci. 

Dokumentace musí obsahovat příručku, kde jsou stručně a přesně uvedeny definice a popisy 

pojmů a uživatelských činností. U každého pojmu nebo činnosti je uvedeno vše, co s tímto 

tématem souvisí. Příručka je určena pro uživatele, který již umí se systémem pracovat. 

 

ČR je obecně úroveň zpracování dokumentace velmi nízká. Zkušenost však říká, že dobrá 

dokumentace usnadní zavedení a provoz systému, podstatně zmenší chybovost, poruchovost a 

závažně sníží náklady na podporu a pomoc uživatelům. Vždy se vyplatí vynaložit dostatečné 

prostředky na zpracování kvalitní dokumentace. Investiční náklady na systém se sice zvyšují, 

ale vysoce kvalitní provoz a další úspěchy systému všechno bohatě vynahradí. 

2.2.9. Školení 

 Pro uživatele, který je součástí systému, provádíme „klasické" školení, které je pro uživatele 

povinné. Má-li systém uživatele v okolí, nemůžeme uživatelům školení nařídit nebo uložit. 

Dodáme tedy kvalitní dokumentaci a případně organizujeme osvětové akce s dobrovolnou 

účastí. Příprava a provedení školení je záležitostí složitou, náročnou a často i nákladnou. 

Proto se v celé záležitosti má angažovat i objednatel a minimálně všechny akce tohoto typu 

dozorovat a kontrolovat. 

[1] 

2.3. Informační strategie 

Je množina strategických cílů, plánů a politik, rozpracovávajících strategické cíle vytyčené v 

business strategii do specifické oblasti IS/IT a vymezující zároveň cesty jejich realizace. 

V hierarchii strategií patří IS/IT strategie mezi funkční strategie. Filozofie její tvorby by měla 

být taková, že v návaznosti na nadřazené strategické cíle vyjádřené v obchodní strategii by 

informační strategie měla vytyčovat korespondující strategické cíle a způsoby jejich dosažení 

v oblasti IS/IT ,vizi,  hlavní charakteristiky budoucího stavu IS/IT firmy a mimo to by měla 



25 

 

účinně přispívat k omezení chaotického řízení jejich vývoje a provozu. Při rozhodování o 

budoucích aplikacích informačních technologií by měly dostávat nejvyšší prioritu aplikace, 

které nejvíce přispívají k naplnění strategických business cílů, posilují konkurenční pozici 

firmy, upevňují její postavení vůči konkurentům, dodavatelům i zákazníkům a eliminují 

případné hrozby. Informační strategie je ovšem především nástrojem strategického řízení, 

zatímco informační systém je nástrojem realizace cílů v IS/IT strategii vytyčených. 

Informační strategie musí podporovat jak nadřazenou obchodní strategii, tak i ostatní funkční 

strategie a měla by s nimi být provázána tak, aby oblast IS/IT maximálně podporovala 

naplnění dílčích strategických cílů těchto funkčních strategií. [7]; [9] 

 

Obrázek 5: Postavení informační strategie v rámci podnikové strategie 

zdroj:[7] 

Příprava a rozvoj informační strategie jsou důležité nejen z pohledu účinného fungování 

informačního systému, ale také z pohledu správného, systematického a cíleného vkládání 

investic do informačních technologií a programových prostředků  

Informační strategie by proto měla obsahovat následující hlavní body: 

 určení vazeb mezi celkovou strategií firmy a informační strategií  

 analýza dosavadního vývoje IT ve firmě  

 analýza a prognóza obecného vývoje IT  

 určení informačních zdrojů pro podporu systému řízení firmy  
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 plán rozvoje IS ve střednědobém a dlouhodobém horizontu  

 disponibilní finanční a nefinančních zdroje pro zajištění realizace strategie  

 standardy, které budou při realizaci uplatňovány  

 návrh organizačních změn a metrik dosažení cílů  

 návrh kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů a programů  

 zásady pro hodnocení účinnosti realizace strategie dle navržených metrik 

[8] 

 

Abychom byli schopni informační strategii úspěšně naplnit, měli bychom plnit následující 

podmínky: 

 Majitelé firmy se sami aktivně podílí nebo podporují tvorbu informační strategie 

 Strategické myšlení dlouhodobého charakteru 

 Identifikace kritických faktorů úspěchu podniku 

 Sledování stavu a vývoje jak vnitřního, tak vnějšího prostředí 

 Odpovědnost za dlouhodobý závazek i za cenu vzdání se krátkodobých úspěchů 

 Nezabývat se příliš detaily řešení technického, hardwarového atd.  

 Dbát na to, aby informační strategie byla známá všem pracovníkům podniku 

[8] 

Jednou ze základních příčin neefektivnosti investic do informačních systémů je právě 

chaotické řízení rozvoje IS bez informační strategie. 
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Obrázek 6: Konceptuální model tvorby IS 

zdroj:[16] 

 
Obrázek 7:  Model strategie 

zdroj:[8] 
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Řešitelem informační strategie je obvykle tým pracovníků, vedený manažerem odpovědným 

za řízení IS/ICT. Vytvořením výsledného dokumentu však tento proces nekončí. Tým řešitelů 

by měl v pravidelných intervalech pokračovat v konzultacích, zaznamenávat a doplňovat 

důležité změny. 

 

Informační strategie slouží podnikům k těmto účelům: 

 Definuje vazby mezi IT projekty a ostatními projekty řešenými v podniku  

 Urychluje řešení implementace IS/ICT. 

 Obsahuje koncepční podklady pro plánování investic v oblasti IS/ICT. 

 Spoluvytváří dobré jméno společnosti při jednání se strategickými partnery. 

2.3.1. Procesně řízená organizace  

Procesně řízená organizace má velmi mnoho společného s řízením informačního systému. 

Můžeme přímo hovořit o řízení podniku jako systému. Podnik se totiž v podstatě chová jako 

systém bez ohledu na to, je-li jako systém řízen. Chceme-li této vlastnosti využít a podnik 

jako systém řídit, pak k tomu máme ideální prostředek - informační a komunikační toky 

Změna spočívá v tom, že: 

 Informační strategie zaujme v hierarchii podnikových strategií nadřazenou pozici obchod-

ním (konkurenčním) strategiím, popř. funkčně orientovaným strategiím. 

 Součástí informační strategie se stanou procesně orientované strategické koncepce, které 

efektivně propojí plánování rozvoje IS/ICT společně s požadavky na řízení podnikových 

procesů. 

  Informační strategie a procesně orientované strategické koncepce vytvoří jednotný kom-

plex společně se standardní metodikou řízení IS/ICT 

[13] 
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Obrázek 8: Porovnání podniku orientovaného funkčně a procesně 

zdroj:[13] 

Procesně orientované strategické koncepce lze charakterizovat jako dílčí podnikové strategie, 

které na bázi propojení IS/ICT a podnikových procesů umožňují efektivně plnit strategické 

cíle organizace. Odlišují se podle zaměření na řízení interních nebo externích procesů a podle 

typu spoluvlastníků procesů. 

[13] 

2.3.2. Procesní řízení 

Nejprve si objasním co rozumíme pod pojmem proces. 

„Proces je předem definovaný sled opakujících se činností s jasně stanoveným vstupem a 

výstupem, dobou trvání a měřitelnými ukazateli, který na výstupu přidává hodnotu a přispívá 

k dosahování cílů společnosti.“ 

[8] 

 

Samotné procesní řízení slouží k uplatňování, rozvíjení a aktualizaci procesů na všech 

stupních řízení podniku tak, aby byly naplňovány strategické cíle podniku a zahrnuje pak 

definici a popis procesů, jejich vykonávání a řízení, měření a zlepšování. Ve spojitosti s IT má 

význam především v poskytování a řízení IT služeb uživatelům a zákazníkům. 

 

K popisu procesů se nejčastěji používá popis slovní, nebo grafický (pomocí diagramu EPC či 

vývojového diagramu) 
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Obrázek 9: Popis nejdůležitějších značek EPC diagramu 

zdroj:[8] 

2.3.3. Metriky 

Jsou přesně vymezené finanční či nefinanční ukazatele nebo či hodnotící kritéria používané k 

hodnocení úrovně efektivnosti konkrétní oblasti řízení podnikového výkonu  

 

Obecně rozeznáváme metriky 

Tvrdé  

 Objektivně měřitelné ukazatele. 

 Snadno měřitelné 

 K dispozici bez dodatečných nákladů 

 Většinou se dají převést na finanční vyjádření 

Měké  

 Měření a hodnocení úrovně informatické podpory procesů či oblastí auditem, 

například dle stanovené škály 

SLA (dohoda o poskytovaných službách) je portfolio metrik, které slouží jako nástroj řízení 

a měření úrovně poskytovaných služeb, je hlavním rozhraním mezi dodavatelem a 

odběratelem a podmiňuje servisní podmínky a výši plateb. 

[14] 
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Obrázek 10:Popis metrik v informatice 

zdroj:[14] 

2.4. ERP (Enterprise Resource Planning) systémy 

ERP systémy jsou komplexními integrovanými systémy pokrývající kompletní agendu řízení 

podniku, tedy účetnictví, finanční analýzy, pohledávky a závazky, sklady, logistiku, prodej, 

nákup, výrobu, projekty a mnohá další odvětví, jež vychází vstříc podnikům robustností svého 

řešení. Zásadním způsobem ovlivňují řízení podnikových toků a poskytují důležité podklady 

pro podporu strategického i operativního rozhodování. 

 

V minulosti byly ekonomické cykly předvídatelnější a firmy jim mohly snadněji přizpůsobit 

obchodní plány a investice do technologií a to buďto formou růstu, nebo redukce. Dnes už 
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tato jednoduchá pravidla neplatí, změnila je nejen hospodářská krize, ale i dynamická povaha 

businessu, která nyní klade velké požadavky na flexibilitu IT podpory. V případě ERP 

systémů se jedná o součinnost softwaru se serverovým i klientským HW. Technologie 

poskytují nové možnosti pro podporu měnícího se způsobu práce. Lidé potřebují efektivně 

pracovat kdykoliv, kdekoliv online i offline. 

[2] 

2.4.1. Vymezení ERP systémů a požadavky na ně kladené 

ERP systém je dle Sodomky [13] vymezen následujícími vlastnostmi: 

 automatizace a integrace klíčových podnikových procesů,  

 sdílení dat, postupů a jejich standardizace v celém podniku,  

 vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase,  

 schopnost zpracovávat historická data,  

 celostní přístup k prosazování ERP koncepce.  

 

Mezi hlavní požadavky kladené na ERP systémy patří: 

 Generovat přínosy v rámci snižování nákladů plynoucích z neefektivního řízení 

 Uskutečnění neměřitelných přínosů v rámci neměřitelných procesů 

 Dostupnost informací v reálném čase 

 Výkonnost 

 Spolehlivost 

 Bezpečnost 

[13] 

2.4.2. ERP dle formy poskytnutí 

Implementace na míru- Zakázkové řešení kompletně splní jakékoliv požadavky společnosti 

na informační systém, ovšem jeho implementace je složitá a časově i finančně velmi náročná. 

Toto řešení je vhodné především pro velké nadnárodní společnosti s dostatečnými finančními 

i lidskými zdroji, nebo pro velmi specifické použití. 

 

Přednastavená ERP- Řešení vychází z dlouholeté praxe, provozu, vývoje a zdokonalování, 

umí pokrýt drtivou většinu potřeb napříč všemi druhy sortimentu. Tím pádem musí nabídnout 

velmi rozsáhlou funkčnost. Umí-li navíc poskytovatel tohoto řešení nabídnout i zakázkové 

úpravy systému dle specifických požadavků zákazníka, pak se vyrovná zakázkovým řešením. 
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Pronájem formou outsourcingu- řešení vhodné pro malé podniky formou SaaS  

[8] 

2.4.3. Historie ERP 

Historie ERP systémů sahá více než padesát let do minulosti, během této doby se získalo 

mnoho zkušeností, které lze s výhodou využít při stanovení budoucích trendů v této oblasti. 

Do podoby, jak je známe dnes, se začaly přeměňovat v období let 1970-1980 z aplikací, které 

byly navrhnut na míru dle potřeb konkrétních zákazníků. Úspěšná řešení se časem 

vyprofilovala ke stále větší univerzálnosti. Klíčovým faktorem, který to umožnil, je modulární 

architektura. V první generaci univerzálních modulárních ERP systémů se zpočátku často 

stávalo, že specifické požadavky zákazníků na úpravy byly natolik rozsáhlé, až se z původně 

univerzálního řešení nakonec stala vlastně nová aplikace. Management firem si rychle 

uvědomil úskalí takového rozsáhlého přizpůsobení, kterým byla cena údržby a hlavně cena 

upgrade, například při změnách legislativy, kdy přizpůsobené moduly bylo nutné upgradovat 

individuálně, což se logicky promítlo do nákladů. Mnohé firmy investovaly do těchto systémů 

tak velké finanční prostředky, že tyto převýšily přínosy z jejich využívání. Proto se dodavatelé 

těchto systémů snaží vytvářet škálovatelnou nabídku řešení, které by vyhovovaly pro všechny 

typy firem, od velkých koncernů. 

[2] 

ERP  Charakteristika  Výhody  Nevýhody 

   

All in one  Schopnost pokrýt všechny 
klíčové interní podnikové 
procesy  

Vysoká úroveň 
integrace  

Nižší detailní 
funkcionalita, 
nákladná customizace  

Best of Breed  Orientace na specifické procesy 
nebo obory, nemusí pokrývat 
všechny klíčové procesy  

Špičková detailní 
funkcionalita nebo 
specifická 
oborová řešení  

Obtížnější koordinace 
procesů, 
nekonzistentnost 
informací, nutnost 
řešení více IT procesů  

Lite ERP  Odlehčené verze standardních 
ERP zaměřené na trh malých a 
středně velkých firem  

Nižší cena, 
orientace na 
rychlou 
implementaci  

Omezení ve 
funkcionalitě, počtu 
uživatelů, možností 
rozšíření  

Tabulka 3: Dělení ERP dle oborového a funkčního zaměření na systémy 

zdroj:[12] 

2.4.4. Návaznost ERP na ostatní podnikové IT procesy 

Aby moderní ERP systém jako srdce podnikové informační infrastruktury přinášel jako 

protiváhu značných investic i významně konkurenční výhody musí splňovat stále náročnější 

kritéria a pokrývat stále větší oblast na poli podnikové informatiky. ERP systémy se svými 
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funkcemi prolínají s datovými sklady a analytickými nástroji. Od nových systémů tvořících 

páteř podnikové informatiky se očekává ovšem také efektivní spolupráce, čili 

bezproblémovou výměnu informací v heterogenním prostředí kde klíčovou roli hraje 

technologie XML. 

[2] 

2.4.5. Přizpůsobení požadavkům zákazníků 

Ani v současnosti nelze specifické požadavky zákazníků ignorovat. Moderní ERP řešení jsou 

založena na univerzálním standardním jádře, na které jsou navázány nadstavbové aplikace. 

Důvodem je většinou potřeba přístupu velké skupiny uživatelů (například externích 

zaměstnanců, obchodních zástupců atp.) k velmi omezené množině funkcí ERP systému, 

přičemž se zpravidla jedná o funkce okrajové.  

[2] 

2.4.6. Situace v ČR 

Na trhu stále probíhá souboj mezi univerzálními řešeními mezinárodních dodavatelů, mezi  

které patří například SAP a Oracle, a domácích firem. Všichni se snaží reagovat na nové IT 

trendy jako je cloud computing, orientace na služby, ale i na nové výzvy v oblasti designu a 

ergonomie uživatelského rozhraní. Faktory uvedené výše nahrávají spíše mezinárodním 

korporacím než místním dodavatelům, protože zvládnutí nových technologií je velice náročný 

a nákladný proces. Proto se stále více dodavatelů orientuje na implementace a customizace 

korporátních řešení a jejich případné doplňování o vlastní moduly. 

[2] 

2.4.7. Trendy v ERP 

Jedním z hlavních trendů současnosti je přesouvat ERP za hranice firmy a to buďto formou 

outsourcingu, nebo provozu coby cloudové služby, nejčastěji jako model SaaS. Na jedné 

straně odpadá starost o hardware, zálohování dat či o instalaci, konfiguraci a údržbu softwaru. 

Na druhé straně může být problém vyhovět některým individuálním požadavkům zákazníků. 

Proto o tuto formu IS zatím není velký zájem, postupem času se však může karta obrátit, 

protože mnoho firem v rámci vynucené obměny nebude chtít investovat do nákupu systémů 

nových. 

[2] 

SaaS  (Software as a Service) a cloud computing 

Jsou to modely poskytování aplikací prostřednictvím internetu v podobě služby, jsou úzce 

spjaty s SLA. Jedná se o aktuální směr vývoje ERP systémů, který nabízí novou cestu, jak 
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zpřístupnit špičková SW řešení pro malé podniky, které by si jinak nemohli jejich pořízení 

dovolit.  Jedná se již o druhou vlnu zájmu o tento koncept zavedení progresivnějších modelů 

dodávky a provozu ERP, jež navazuje na myšlenku ASP (Application Service Providing). 

[12] 

Otevřenost ERP systémů 

Pojednává o možnosti propojení ERP systémů s oborovým specializovaným SW, v čemž do 

značné míry může napomoci další z trendů IS SOA (Service Oriented Architecture), 

všeobecně chápána jako další fáze budování IS. SOA je sada principů a metodologií, která 

doporučuje skládat složité aplikace a jiné systémy ze skupiny na sobě nezávislých komponent 

poskytujících služby, jednotlivé komponenty lze totiž zpravidla různě kombinovat, doplňovat, 

případně při výpadku nahrazovat. Zdroj síly SOA jednoznačně tkví ve tvorbě byznys modelů, 

ne v samotné použité technologii. To znamená, že SOA poskytuje základ pro mnohem 

výraznější posun v architektuře celého podniku. SOA umožňuje odstranit strnulé podnikové 

systémy a procesy vzdorující změnám a včas učinit správná byznys rozhodnutí. Výsledkem je 

akceschopný podnik, který může rychleji reagovat na změny na trhu 

[22]; [23] 

Elektronický obchod - Electronic Commerce (E-Commerce) 

Je podmnožinou e-business. Představuje využití elektronických komunikačních prostředků ve 

všech aspektech podnikatelské činnosti tzn. rovněž ve vztahu ke státní správě či 

zaměstnancům. Znamená zajištění obchodních aktivit podniku prostřednictvím nejrůznějších 

informačních a komunikačních technologií, nebo také výměnu informací po elektronickém 

médiu za účelem uzavření obchodu nebo k jeho podpoře. 

[4] 

2.5. Bezpečnost IS 

Informační bezpečnost je jednou z klíčových oblastí, které je nutno věnovat vysokou 

pozornost. Pokud dojde ke zničení, nebo ke zneužití dat, může to znamenat pro firmu 

katastrofu. Bezpečnost IS není možné vnímat jako izolovaný problém, nýbrž jako součást 

bezpečnosti celé organizace, která v sobě zahrnuje mnoho dalších aspektů- personální 

bezpečnost, zabezpečení budov aj. 

 [8] 
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Obrázek 11: Bezpečnost IS 

zdroj:[8] 

 Samotná bezpečnost IS/ICT má za úkol chránit „pouze" ta aktiva, která jsou součástí 

informačního systému firmy, podporovaného informačními a komunikačními technologiemi. 

Proto je bezpečnost IS/ICT relativně nejužší oblastí řízení bezpečnosti, ale je komplikovaným 

problémem sama o sobě více než dost, protože pracuje s daty, informacemi a službami. 

Hodnotu totiž nemá médium, ale data na něm nahraná. Při tvorbě bezpečnosti musíme nalézt 

rozumný kompromis mezi bezpečnostními a provozními požadavky.  

 

Na následujícím obrázku je uveden základní koncept zajištění bezpečnosti IS/ICT 

představující vztahy mezi aktivy organizace, hrozbami, které na ně mohou potenciálně 

působit, možnou zranitelností aktiv reálnými hrozbami, dopady reálných hrozeb na tato 

aktiva a možnostmi ochrany aktiv organizace formou opatření. Aktivum lze chápat jako 

libovolnou komponentu IS/IT, která má pro podnik nějakou cenu. 

[3] 
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Obrázek 12: Schéma zajištění bezpečnosti IS/IT ve firmě 

zdroj:[3] 

Řízení bezpečnosti informací, včetně postupů, metod, pravidel, metrik a směrnic udává nová 

norma ISO/IEC 27000- ISMS- Information Security Management Systém. 

2.5.1. Hlavní podnikové dokumenty zabývající se řešením bezpečnosti informací 

Studie bezpečnosti- je výchozí dokument, ve kterém vedení organizace specifikuje hlavní 

směry postupu a analyzuje dosaženou úroveň bezpečnosti. 

Bezpečnostní politika- jasně formuluje směrování řízení bezpečnosti informací v podniku a 

vyjadřuje zájem a podporu nejvyššího vedení podniku. Je výchozím bodem pro návrh a 

realizaci standardů, směrnic, procedur a opatření. Stanovuje požadovanou úroveň 

bezpečnosti, navrhuje protiopatření proti rizikům a hodnotí jejich účinnost. 

[8] 

Obsah bezpečnostní politiky: 

 Cíle a význam bezpečnosti informací 

 Stručné upřesnění výkladu základních bezpečnostních zásad, principů a pravidel 

 Určení odpovědností a pravomocí souvisejících s bezpečnosti informací v podniku 

 Jasné vyjádření zájmu prohlubovat bezpečnost informací 

 Ustavení revize bezpečnostní politiky 

 [3] 
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Bezpečnostní projekt- přidává navíc k bezpečnostní politice také požadavky vedoucích 

pracovníků a ústí v tvorbu podnikových norem bezpečnosti, směrnic a postupů, společně s 

technickými opatřeními k snížení rizik. Protože jde zpravidla o velmi specializované činnosti, 

bývá časté najímání externích bezpečnostních specialistů - konzultantů. 

[8] 

2.5.2. Obsah oblasti bezpečnosti informací 

Kromě již zmíněné bezpečnostní politiky oblast bezpečnosti informací obsahuje: 

Organizaci bezpečnosti- upřesňuje struktury pro řízení interní i externí bezpečnosti  

Řízení aktiv- zabývá se udržováním přehledu o existujících aktivech organizace a 

stanovení odpovědnosti za udržování přiměřené míry jejich ochrany. 

Bezpečnost lidských zdrojů- vymezuje povinnosti ochrany informací u všech 

pracovníků a zajištění potřebného bezpečnostního povědomí. 

Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí- definuje pravidla pro přístup osob do 

klíčových prostor organizace a ochranu ICT zařízení. 

Řízení komunikací a provozu- zajišťuje spolehlivý a bezpečný chod produkčních, 

informačních a komunikačních systémů organizace. 

Řízení přístupu- obsahuje pravidla pro přidělování přístupu ke všem prostředkům IS/ICT  

Akvizice, vývoj a údržba IS – určuje prosazení principů bezpečnosti informací do projektů 

rozvoje ICT a dalších podpůrných aktivit. 

Zvládání bezpečnostních incidentů- udává pravidla a postupy určené pro řešení 

bezpečnostních incidentů 

Řízení kontinuity činností organizace- stanovuje postupy prevence a minimalizace škod 

plynoucích pro organizaci z havárií, živelných pohrom či jiných mimořádných událostí. 

[3] 
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Obrázek 13:Struktura bezpečnosti organizace 

zdroj:[8] 

 
Obrázek 14: Bezpečnostní projekt 

zdroj:[8] 

2.6. Model B2B (Business to Business) 

Používá se především v distribučních a prodejních sítích, ve kterých mohou mezi sebou 

komunikovat výrobci, pobočky, distributoři, velkoobchody nebo obchodní zástupci. Základní 

rozdíl mezi tímto druhem elektronického obchodu a internetovým obchodem typu B2C je v 

tom, že prodávající zná předem nakupujícího a neobsluhuje konečné spotřebitele v masovém 

měřítku. Většinou se jedná o partnera, který má předem stanoveny obchodní podmínky, za 

kterých může nakupovat. Hlavním důvodem pro použití je snížení nákladů a času na 
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transakce. Využití je možné například u obchodních řetězců, kde kupec přidává hodnotu, 

která produkt integruje do jiného produktu. Dále se používá v sektorech, kde se zpracovává 

materiál do koncového výrobku nebo pro velkoobchody dodávající svým subprodejcům. 

[15] 

2.7. Metoda HOS 8 

Cílem metody HOS je posouzení osmi klíčových oblastí informačního systému firmy a 

zjištění, zda všechny tyto oblasti jsou na stejné, či blízké úrovni. Nevyváženost jednotlivých 

částí zpravidla vede k neefektivnosti celého systému, neboť náklady jsou vždy vyšší než u 

systému vyváženého. Málo efektivní části systému potom snižují úroveň celého systému. 

[25] 

2.7.1. Obsah oblastí metody HOS 8 

 Hardware- V této oblasti je zkoumáno technické vybavení firmy, hardware. 

 Software- Tato oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, 

snadnosti používání a ovládání. 

 Orgware- Oblast orgware zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů, 

doporučené pracovní postupy, bezpečnostní pravidla. 

 Peopleware- Oblast zahrnuje zkoumaní uživatelů informačních systémů. Peopleware 

se především zaměřuje na pracovníky z pohledu jejich povinností vůči informačnímu 

systému. 

 Dataware- Oblast zkoumá data ve vztahu ke jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. 

 Zákazníci- Pojem zákazník může být v této souvislosti chápán jako skutečný 

zákazník, nebo někdo kdo používá část systému určeného pro zákazníky, popřípadě se 

může jednat o uživatele informačního systému, je to tedy kterýkoli pracovník podniku, 

který potřebuje systém a jeho výstupy ke své práci. 

 Dodavatelé- Dodavatelem je míněn ten, kdo pro podnik zajišťuje provoz 

informačního systému, nikoli ten, kdo jej dodal či vytvořil. Pokud jde o systém, jehož 

provoz a podpora jsou zajišťovány jinou organizací, je pojem dodavatel chápán v 

obvyklém smyslu. Pokud jsou provozem či podporou IS zajištěny přímo pracovníky 

podniku, pak pojem dodavatel IS představuje tyto pracovníky. 

 Management- Tato oblast zkoumá řízení IS ve vztahu k informační strategii, 

důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů 

informačního systému. 

[25] 
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2.7.2. Postup vyhodnocení metody HOS 8 

V prvním kroku se hodnotí jednotlivé oblasti. Úroveň každé z oblastí je ohodnocena pomocí 

čtyřbodové škály jako:  1- špatná, 2 -spíše špatná, 3 - spíše dobrá 4 - dobrá. 

 

Za vyvážený systém je tudíž považovaný takový IS, kde všechny osy mají stejné hodnocení, 

nebo nejvýše tři z nich se odlišují od ostatních nejvýše o 1. U vyváženého systému lze 

přepokládat, že se jedná o systém s optimálním poměrem přínosů k nákladům. 

 

Nevyvážený systém je takový, který nesplňuje podmínky uvedené výše. Základním 

problémem u nevyvážených systémů je nižší efektivnost.  

Nestačí mít některé části informačního systému na špičkové úrovni, pokud jiné části jsou na 

úrovni velmi špatné. Celkové fungování systému je vždy determinováno nejslabším článkem. 

[25] 

 

Legenda: 

1 - špatná úroveň  2 - spíše špatná úroveň  3 - spíše dobrá úroveň 4 - dobrá úroveň 

Graf 1:Ukázka posouzení informačního systému dle metody HOS 

zdroj:[8] 
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Je dobré poznamenat, že metoda neslouží k detailnímu zkoumání informačních systémů na 

úrovni jednotlivých procesů a její výsledky jsou založeny na subjektivních odpovědích na 

kontrolní otázky všeobecného charakteru,  vzhledem k relativně širokému záběru 

zkoumaných informačních systémů. 

[8] 

3. Analýza problému 

3.1. Popis podniku 

Obchodní jméno 

 XYZ, a.s. 

Právní forma  

 Akciová společnost 

Předmět činnosti  

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu 

živností volných 

 zprostředkovatelská činnost v rozsahu živností volných 

Podnik XYZ, a.s. je ryze českým podnikem působícím na domácím trhu již od roku 1997 

v oblasti obchodu s elektroinstalačním materiálem patřícím k největším společnostem tohoto 

druhu v České republice.  

Podnik si za dobu své činnosti získal široký okruh zákazníků a pevné postavení na trhu 

s elektroinstalačním materiálem v České republice. V současnosti podnik poskytuje ucelený 

sortiment elektroinstalačního materiálu, který z velké části nakupuje přímo od výrobců z celé 

Evropy. V posledních letech realizuje podnik množství zakázek také na Slovensku, v Polsku a 

podílí se na dodávkách materiálu do dalších zemí EU. Podnik je v neposlední řadě také 

spolupořadatelem již tradiční výstavy Elektrotechnika, probíhající každý rok na podzim na 

Výstavišti Černá louka v Ostravě. 

V roce 2012 podnik XYZ, a.s. provozuje 8 prodejních míst – sklady Karviná, Ostrava, Opava, 

Krnov, Jeseník, Pardubice, Brno a Praha. V Ostravě a Opavě provozuje podnik činnost ve 

vlastních prostorách, v ostatních skladech je provoz veden v pronajatých prostorech. Díky 

všem svým pobočkám je nyní podnik schopen pokrýt potřeby firem nejen z Ostravska, ale 

celé republiky i zahraničí. 
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3.1.1. Organizační struktura 

Statutární orgán – představenstvo 

Je oprávněno řídit činnost podniku a rozhodovat o veškerých záležitostech týkajících se 

podniku, pokud není stanoveno jinak. Jménem podniku jedná představenstvo, za 

představenstvo jedná navenek jménem podniku každý člen představenstva. V podniku je 

složeno představenstvo ze 4 členů a to předsedy, místopředsedy a 2 řadových členů. 

 

Dozorčí rada 

Dohlíží na výkon působnosti představenstva, přezkoumává uzávěrky, je oprávněna nahlížet 

do všech dokladů a záznamů o podnikatelské činnosti, svolává valnou hromadu, je-li to 

potřeba a navrhuje přijetí potřebných opatření. V podniku je složena ze 3 členů. 

 

Akcie: 50 ks  kmenových akcii na jméno ve jmenovité hodnotě  20 000,- Kč. 

Podnik v současné době zaměstnává cca. 120 pracovníků na různých pozicích. 

 

 

Obrázek 15:Základní popis organizační struktury podniku 

zdroj: vlastní 

Pobočky 

 Vedení společnosti 

 Dohled a řízení provozu 

Představenstvo a 
dozorčí rada 

Úsek generálního 
ředitele 

Praha Brno Ostrava Pardubice Opava Jeseník Krnov Karviná 
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Obrázek 16: Organizační struktura podniku 

zdroj: vlastní 

Vedení 
spoelčnosti 

Obchodní 
oddělení 

Odbyt 

Fakturace 

Nabídky a 
administrace 

Obchodní 
zástupci 

Manažeři 
produktů 

Nákup a logistika 

Nákupní oddělení 

Sklad 

Expedice 

Ekonomické 
oddělení 

Účtárna 

Finanční úsek 

IT 

Personalistika 

Úsek generálního 
ředitele 
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Obrázek 17: Organizační schéma pobočky Opava 

zdroj: vlastní 

Předseda představenstva, 
vedoucí pobočky Opava a 
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Nákup a prodeje 
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světelných zdrojů 

Nabídky a 
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Pultový prodej 
(2x) 

Vedoucí nákupu a 
prodeje 

elektroinstalačníc
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3.1.2. Obchodní situace podniku, trhy a konkurence 

Od roku 2002 se podnik připravoval na vybudování systému hodnocení jakosti podle ISO 

9001. Počátkem roku 2003 získala společnost certifikát. Systém hodnocení jakosti podniku 

byl proveden a uznán akreditovaným certifikačním orgánem č.3016 Českým lodním 

a průmyslovým registrem, s.r.o. v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001. 

 

Vzhledem k ukončení platnosti certifikátu 24.3.2006 byl podnik připraven provést 

recertifikaci, která proběhla v roce 2006 a opětovně v roce 2009. Na základě úspěšného auditu 

byl vydán příslušný certifikát Českým lodním a průmyslovým registrem  

 

Během roku 2007 byl uveden do provozu komplexní skladový a účtovací software myWAC, 

který přispívá k lepšímu vyhodnocování ziskovosti zakázek, sledování chování odběratelů 

a přehlednější evidenci skladových zásob. 

 

Podnik je na trhu velice významný především na Moravě a za dobu svého působení si získala 

široký okruh zákazníků jak v blízkém okolí svých prodejních skladů, tak z celé České 

republiky a soupeří s konkurencí, kterou tvoří především nadnárodní firmy REXEL, 

ELEKTRAM, ELFETEX, JANČA V.M. a ELKOV ELEKTRO. Podnik se soustřeďuje 

především na velkoobchodní prodej na trhu kabelů, svítidel a elektroinstalačního materiálu. 

Podnik spolupracuje na financování své činnosti s Českou Spořitelnou a je klientem úvěrové 

pojišťovny EULER HERMES. Na trzích, kde se podnik pohybuje, panuje silné konkurenční 

prostředí, proto podnik vychází vstříc zákazníkům především dobrou cenou, dodávkou 

zdarma po celé ČR, separátním flexibilním řízením skladových zásob každé pobočky a 

dostatečnou dobou splatnosti.    

   

Mezi odběratele podnik upatří například Elektromont Brno, OKD, Arcelor Mittal Ostrava, 

Spektrum, OHI, ŽS, Tchas, Trimr, Ross Holding, Vegacom, Atico, El-Eng, Elmo 

Mezi dodavatele patří například NKT Kladno, Draka Kabely, Tele-Fonika Kabely CZ, OEZ, 

Philips, ENcables, Thorn Lighting CS, OBO Bettermann, Modus, Vyrtych, Kopos Kolín 

Beghelli-Elplast. 

 

  

Nejdůležitější zakázky podnik ubyly například dodávky na dálnici Ostrava-Olomouc, TEVA 

Farmaceutical, ČEZ ARÉNA, BBCE Praha, Motol nemocnice, CT park Hrabová, Asus, 
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Černovické terasy Brno, Filmové studio Barrandov, hala Witzeman Opava, hala Ostroj 

Opava, VŠB Ostrava – aula, Model obaly Opava, KD Vratimov, Valeo Rakovník, hala 

Semperflex Optimit Odry, RÚ Hrabině, Kronowood Egorievsk, rekonstrukce hotelu Orchard 

Ostrava, Mobis Automotive Czech Nošovice, Bosch Diesel Jihlava, výrobní závod Hyundai 

Nošovice 

3.1.3. Marketingový mix 

3.1.3.1. Produkt 

Podnik je zaměřen na velkoobchodní činnost v oboru elektroinstalačního materiálu a to 

především kabelů a svítidel od širokého spektra dodavatelů. Kromě širokého sortimentu zboží 

nabízí podnik také dovoz objednaného zboží zdarma po celém území ČR a dále pak 

ekologickou likvidaci. Podnik nabízí kvalitní výrobky renomovaných společností z celého 

světa, poskytuje odběr katalogů, ale především disponuje širokou škálou platebních 

podmínek- například dlouhou dobu splatnosti, včasnost dodávek a poskytnutí nabídek šitých 

na míru zákazníkovi. 

3.1.3.2. Cena 

Základem cenové politiky podniku je vhodné stanovení prodejní ceny zboží. Jelikož trh je 

nucen hledat nejúspornější řešení a ty podnik celou dobu podporuje svou cenovou politikou i 

stylem řízení, proto se na podniku probíhající krize příliš neprojevila a je stále schopen 

dosahovat dobrých výsledků především díky dosažení dobré ceny nákupu, stanovení 

přiměřené marže a výhodnou cenovou politikou spolu s velkým množstvím různých slev. 

3.1.3.3. Místo 

V roce 2012 podnik XYZ a.s. provozuje 8 prodejních míst – sklady Karviná, Ostrava, Opava, 

Krnov, Jeseník, Brno, Pardubice a Praha. Je velice významný na území celé Moravy a Slezska 

a snaží se o prosazení především v okolí Prahy. Podnik nabízí také dovoz objednaného zboží 

zdarma po celém území ČR pomocí vlastní dopravy, popřípadě pomocí externích logistických 

partnerů. Stejným způsobem postupuje v případě dovozu zboží do skladu. Podnik se snaží o 

operativní řízení skladových zásob ve stylu „Just in time“ za účelem minimalizace nákladů. 

3.1.3.4. Propagace 

Podnik XYZ a.s. využívá zejména následující prvky komunikačního mixu: public relations, 

podpora prodeje, POP+POS, osobní prodej. Podnik se nesoustředí přílišně na reklamu ani 

dokonalou internetovou prezentaci, jelikož je podnik velkoobchod s elektroinstalačním 

materiálem, přesto můžeme v okolí skladů spatřit reklamní poutače či billboardy s reklamou 
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společnosti. Podnik se soustředí především na pěstování dobrého jména a firemní kultury 

a proto naprostá většina používaných nástrojů patří do kategorie podlinkových. 

 

Podpora prodeje 

Obsahuje pestrou škálu prostředků a metod určených k motivaci poptávky po nabízeném 

zboží mezi zákazníky. Mezi nejpoužívanější metody patří 

 

Reklama v místě prodeje – vystavovaní propagačních materiálů a vzorků využitím 

informačně-dekoračních prostor prodejny. 

 

Letákové akce – dostupné na prodejnách nebo šířené mezi maloobchodní řetězce 

připravované každých 14dní, často spojené s výprodejem skladových zásob podobnou formou 

jako 1+1 zdarma, nebo popularizace značky pomocí dárků za odběr určitého množství zboží, 

či propagační akce nových výrobků na trhu 

 

Public relations 

Je to forma komunikačního mixu, kterou podnik provozuje například prostřednictvím školení 

zaměstnanců. Pěstováním firemní kultury a vztahů se zákazníky, pořádáním pravidelných 

sportovních a společensko-kulturních akcí a výstav například Elektrotechnika nebo účast na 

výstavách Amper a rautů k různým příležitostem. Dále pak podporou sportu a to především 

mládeže na regionální úrovni. Nebo podpora zdravotně postižených.   

 

Osobní prodej 

Osobní prodej je pro podnik nejdůležitější forma podpory prodeje. Je uskutečňována pomocí 

specializovaných managerů na určitý sortiment zboží. Jejich cílem je získávání nových 

zákazníků a udržování spokojenosti stávajících zákazníků, například pomocí cenových 

pobídek. Jde především o B2B (business-to-business) prodej mezi podniky. 

 

3.1.3.5. Lidé 

Důležité je udržení klíčových manažerů formou různých věrnostních odměn smluv, jedna 

z nejdůležitějších součástí podniku, při hrozícím odchodu ke konkurenci hrozí ztráta 

významných zákazníků kteří na tyto manažery mají leckdy osobní vazby. Neméně důležitá je 

stabilizace celého pracovního týmu v co nejvýkonnějším složení. 



49 

 

3.2. Analýza vnějšího prostředí 

3.2.1. Analýza obecného okolí 

3.2.1.1. Socioekonomický sektor 

 

Ekonomické faktory 

Situaci firmy ovlivňuje především současná ekonomická situace v ČR a ve světě, kde se 

ekonomika jen velmi pozvolna dostává z finanční krize i prognóza ČNB předpovídá 

meziroční stagnaci růstu ČR i díky restriktivní politice současné vlády, to nahrává zhoršené 

platební morálce, nabídce peněz a úroková míra, což ovlivňuje možnost získání úvěru a 

zvyšuje náklady na jeho využití (drahé úvěry omezují investice v celé ekonomice). Tímto jsou 

zasaženy jak firmy, tak domácnosti, u nichž zadlužení přesto roste. Předpověď ČSÚ v oblasti 

stavebnictví očekává výrazný meziroční pokles nabídky i poptávky v roce 2012, čili lze 

očekávat menší počet zakázek oproti relativně úspěšnému roku 2011. Současnou situaci 

komplikuje také růst daní a vysoká cena ropy. Navíc doposud rapidně rostoucí hospodářství 

Číny se začíná také zpomalovat, což bude mít vliv na ekonomickou situaci ve světě. Dalším 

negativním faktorem, který ovlivňuje podnik je vývoj na trhu drahých kovů kvůli zakázkám 

týkajících se výroby kabelů. Analytici obecně očekávají postupný nárůst ceny mědi do konce 

r. 2012. Podnik coby importéra dozajista ovlivní také vývoj kurzu koruny, který podle 

předpovědi ČNB do konce roku mírně posílí a bude dále pokračovat v tomto trendu 

v nadcházejícím roce. Kladným faktorem pro podnik ovšem zůstává, že z pohledu 

makroekonomiky České republiky je stále levnější pracovní síla ve srovnání se západem, což 

má ovšem negativní vliv na kupní sílu obyvatelstva. Slabou stránkou naopak zůstává většinou 

nižší produktivita práce a mobilita zaměstnanců.  

[19] 

Tuzemské hospodářství si příští rok povede hůř, než se čekalo. K takovému závěru dospěla ve 

své nové prognóze Česká národní banka. S horším výkonem ekonomiky počítá i ministerstvo 

financí. Podle výpočtů ČNB ekonomika v roce 2012 bude stagnovat místo původně 

očekávaných 1,2 % růstu. ČNB tak dospěla k podobným závěrům jako ministerstvo financí. V 

roce 2013 odhaduje ČNB růst HDP na 1,9 %. Nová prognóza počítá podle guvernéra nejprve 

s mírným poklesem tržních úrokových sazeb a následně s jejich stabilitou až do přelomu let 

2012 a 2013. Celková inflace se podle ČNB kvůli zvýšení daně z přidané hodnoty dostane v 

roce 2012 dočasně nad tříprocentní hranici, ale počátkem roku 2013 by se měla vrátit k 
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dvouprocentnímu inflačnímu cíli ČNB. Ekonomika eurozóny, kam směřuje drtivá většina 

českých exportů, patrně již v loňském závěrečném čtvrtletí spadla do recese. 

[19] 

Sociální faktory 

Vysoká míra nezaměstnanosti (Q1/2012=9,2%) je jedním z přetrvávajících důsledků finanční 

krize.  S vysokou mírou nezaměstnanosti a stoupající inflací bude nejspíše pozvolna klesat i 

životní úroveň, což se může projevit na poklesu ve stavebnictví a následných tržbách 

jednotlivých poboček. Dříve bylo také běžné, že osamělí lidé, vdovci, důchodci žili 

s příbuznými, což se v dnešní době mění a spíše se prosazuje trend žít sám. To má vliv také na 

stavební firmy. 

[18] 

Ekologické faktory 

Ekologické faktory, vyhlášky a emisní normy mohou ovlivnit výrobní technologie podniků, 

ba dokonce způsobit zákaz některé výroby či substituce za jiné. Prostřednictvím argumentace 

vyčerpatelných přírodních zdrojů je vyvíjen tlak na racionalizaci spotřeby a využívání 

přírodních zdrojů. Dobrým příkladem může být přírodní katastrofa v Japonsku, která měla za 

následek kolaps jaderné elektrárny, růst odporu proti využívání jaderné energie, uzavření 

Německých jaderných elektráren a v důsledku toho růst cen energií. Podniku se přímo dotýká 

problém ekologické likvidace použitých osvětlovacích zařízení, proto se podnik zapojil do 

kolektivního systému EKOLAMP. 

3.2.1.2. Vládní sektor 

Fungování ekonomiky mohou silně ovlivňovat aktivity vlády a jiných orgánů a institucí, které 

se podílejí přímo či nepřímo na řízení státu a ekonomiky (soudy, centrální banka, politické 

strany). Restriktivní vládní politika má oproti minulým vládám dopad v menším objemu 

nových zakázek a pomalejší realizaci započatých či plánovaných projektů. Dalším krokem, 

který má negativní vliv na velikost poptávky, který jistě spotřebitelé zaznamenají je zvýšení 

daní, jež současná vláda zavádí. Za negativní se dá určitě označit vliv špatné finanční situace 

některých zemí EU na vývoj finančních trhů. Určitým plusem je naopak relativně stabilní 

vývoj minimální mzdy. Dalším kladným bodem je také postupné sbližování české legislativy 

a norem s evropskými. 

3.2.1.3. Technologický sektor 

Pro existenci podniků jsou velmi významné vynálezy a zásadní inovace. Technologický 

pokrok je jednou z nejvýznamnějších hybných sil na trhu. Na jedné straně se jedná o interní 
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inovace (v rámci XYZ a.s.), na druhé straně o externí inovace (inovace potencionálních a 

současných partnerů). Tyto projekty jsou zdrojem potencionálních výnosů a nových 

obchodních vztahů. 

3.2.2. Analýza obecného okolí zaměřená na IS/IT 

3.2.2.1. Socioekonomický sektor 

Jedním z možných ovlivňujících faktorů může být fluktuace pracovníků spojená se špatnou 

úrovní počítačové gramotnosti nových pracovníků, následná potřeba jejich školení s IS a nižší 

produktivita. Naopak pozitivním trendem je zlepšující se postoj veřejnosti k elektronické 

komunikaci a podmínek jejího využití. Dalším trendem, který může pozitivně ovlivnit podnik 

je rozrůstající se možnost homeworkingu díky přístupnosti IS přes internet. Dalším faktorem, 

který může firmu ovlivnit, jsou nabídky zahraničních firem pracovníkům IS/IT, které vytváří 

také tlak na růst mezd.  

3.2.2.2. Technologický sektor 

Faktorem majícím vliv je zajisté rychlost a dynamika vývoje IS/IT. Následování nových 

trendů a pořízení nového vybavení je totiž spojeno s vynaložením značných finančních 

prostředků a ne vždy se tyto investice vrátí. Trendem je zajisté přechod dat do elektronické 

podoby a rozšíření EDI a CRM systémů. Nebezpečí pro podnik mohou znamenat technické či 

ekonomické problémy dodavatele IS a zastarávání IS či případný konec podpory ze strany 

dodavatele IS a ukončení školení spojených s IS. 

3.2.2.3. Vládní sektor 

Za pozitivní lze označit rostoucí podporu komunikace s orgány státní správy elektronickou 

formou, dále pak možnost archivace dat na elektronických médiích či sjednocování legislativy 

dotýkající se oblasti IS/IT v rámci EU, což sice přinese s sebou zajisté zvýšené náklady, ale 

vzroste také přehlednost a dokumentace podnikových činností, která usnadní adaptaci nových 

pracovníků a vyvozování osobní zodpovědnosti za delegovanou práci. 

3.2.3. Analýza oborového okolí 

3.2.3.1. Porterova analýza 

 

Vyjednávači síla zákazníků 

Zákazníci podniku očekávají kvalitní zboží a perfektní práci za přijatelnou cenu a v 

dohodnutém termínu. Jsou povětšinou citliví na cenu a termín dodání. Kvalita je považována 

za standard. V ČR působí cca. 8 největších velkoobchodů, mezi něž se podnik řadí. Zákazníci 
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zpravidla znají možnosti jednotlivých velkoobchodů jak ve svém regionu, tak i v širším okolí 

a mohou snadno přejít ke konkurenci. U zákazníků není zpětná integrace reálná. Zboží je do 

jisté míry homogenní a zákazník příliš nevnímá rozdíly mezi zbožím jednotlivých dodavatelů. 

Zákazníci, kromě některých menších velkoobchodů, povětšinou nejsou silnými distributory 

schopnými ovlivňovat další obchodníky. Prodlužování dob splatnosti v současné ekonomické 

situaci na 6 až 12 měsíců, případně splácení formou leasingu a zhoršení platební morálky je 

dnešním všeobecným trendem. Zákazníci tlačí na snižování vlastních nákladů a rozložení 

rizik. 

Závěr 

Vyjednávací síla zákazníků je značná, rozhodující je termín, cena, odložená platba. Důležitý 

je individuální, diferencovaný přístup. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Na trhu působí značné množství výrobců, přičemž o relativní síle dodavatele rozhoduje jeho 

velikost, takže není problém jednu dodávku realizovat od jednoho dodavatele a druhou od 

jiného, jelikož zboží není vysoce diferenciované, dodavatelé ovšem nabízejí slevy dle objemu 

odebraného zboží a smluvně dohodnuté ceny s vývojem dle přiložených klauzulí. Přebytek 

nabídky umožňuje odběratelům klást si podmínky pro co nejvýhodnější ceny, termíny 

dodávek a platební podmínky, navíc podnik patří do skupiny důležitých odběratelů. 

Prostřednictvím jednotlivých webových stránek výrobců a katalogů je dostatek informací o 

poptávaném zboží. V oboru jsou relativně lehce dostupné téměř dokonalé substituty.  

Závěr 

Vyjednávací síla dodavatelů je poměrně nízká.  

 

Hrozba vstupů do odvětví 

Vybudovat nový velkoobchod v takovém rozsahu, jako je největších 8 hráčů na tuzemském 

trhu, je v dnešní době již určité riziko. Velkoobchod s elektroinstalačním materiálem 

potřebuje poměrně velké skladovací prostory a kvalitní řízení skladových zásob, nejlépe 

metodou JIT. Další investicí pro dosažení této úrovně nepochybně je kvalitní, vhodný IS. 

Velkým vkladem pro nový velkoobchod s elektroinstalačním materiálem je zajisté 

kvalifikované personální obsazení s potřebnými kontakty v oboru. Patrně největší výhodou již 

zavedených velkoobchodů jsou ale velké úspory z rozsahu. Z uvedeného je zřejmé, že vznik 

nových firem je omezen a je vázán na vysoké náklady vstupu. Hrozba konkurence je a bude 
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existovat hlavně od stávajících firem, jelikož mohou využít stejné nebo příbuzné know-how a 

vybudované distribuční kanály. Tento trend se projevuje hlavně v současné době, kdy vlivem 

stagnace narůstá konkurenční boj mezi nejsilnějšími hráči na trhu, naopak konkurence 

menších velkoobchodů se snižuje. Tyto zavedené firmy by určitě na případnou konkurenci 

reagovali agresivně (např. cenovou válkou). 

Závěr 

Je vhodné vytvořit pevné vazby mezi zákazníkem a podnikem. Zákazník, se kterým bude 

takto jednáno, nebude mít důvod přecházet ke konkurenci. 

 

Hrozba substitutů 

Elektroinstalační materiály a svítidla jsou v podstatě jedinečná záležitost. Substituty jsou 

z pohledu zákazníka téměř dokonalými substituty, jelikož bezdrátový přenos elektrické 

energie (alternativní technologie vůči kabelům) je hudba vzdálené budoucnosti a svícení 

ohněm či petrolejovou lampou je již překonaná věc. Proto je důležité mít dostatečně široký 

sortiment a reagovat pružnou nabídkou. Tento stav bude trvat i v dohledné budoucnosti. 

Závěr 

Hrozbu substitutů nelze zcela jasně určit, jelikož se podnik zabývá obchodem, tak může svůj 

sortiment poměrně snadno rozšířit o výhodnější produkt konkurence, pakliže se takový 

vyskytne. Ale všeobecně bráno z technologického pohledu je nahraditelnost kabeláže a 

svítidel v dohledné době prakticky nemožná 

 

Konkurenční rivalita v odvětví 

Trh elektroinstalačních materiálů a svítidel je v současné době stabilizovaný. V odvětví ale 

působí značné množství firem. Na trhu České republiky působí cca 8 nejschopnějších a 

technicky, personálně a kapitálově dobře situovaných podniků. To znamená, že jde o trh s 

velkým počtem konkurentů. Trh je homogenní a žádný konkurent nemůže v současné době 

získat významnější převahu nad ostatními. Personální kapacity jsou v jednotlivých firmách 

nerovnoměrně vytěžovány. Ziskovost oboru se pohybuje okolo 10 %. V budoucnu se dá 

očekávat, že ziskovost bude mírně klesat. Na trhu existují bariéry k penetraci. Jde především o 

dlouhodobé kontrakty, personální vztahy, technologické a investiční bariéry, široké portfolio 

produktů, úspory z rozsahu a distribuční kanály. 
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Závěr 

Rivalita firem je vysoká.  

3.3. Analýza vnitřního prostředí 

3.3.1. Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Podnik staví na pověsti spolehlivého dodavatel a solventního klienta, dle velikosti obratu patří 

mezi 8 největších velkoobchodů s elektroinstalačním materiálem v ČR, ale zaměstnává cca 

40% zaměstnanců oproti konkurenci a vytváří tím tlak na vyšší produktivitu práce. 

Organizační struktura společnosti je dána velikostí podniku a postupnou expanzí z původně 

malého podniku, je spíše plochá a funkcionální se samostatným výkonem práce jednotlivých 

SBU dle geografické polohy. Jejím základním hlediskem je logické seskupování činností- 

funkcí, které je třeba zabezpečit (dohled nad pobočkami, odpovědnost za práci, výsledky 

jednotlivých poboček). Tento princip organizování je vcelku jednoduchý, protože každý 

zaměstnanec má v této struktuře své pevné místo, ví za jakou práci nese odpovědnost a jaké 

mu z této práce plynou práva a povinnosti. I pro majitele je tato struktura poměrně přehledná, 

jelikož vzájemná nadřízenost jednotlivých složek organizace je dobře patrná, z čehož plyne 

také následné delegování pravomocí. Funkcionální struktura je velmi podobná liniově štábní 

struktuře, ale je jednodušší a lépe aplikovatelná na menší a středně velkou organizaci. 

Hodnocení zaměstnanců je neoficiální a nepravidelné. Obvykle se používá komunikace 

formou dialogu, při řešení každodenního běhu podniku náhodná setkání v kanceláři a měsíční 

porady. Podnik tak nemá přesnou znalost osobního rozvoje svých zaměstnanců. I když práce 

je sama o sobě motivující, je potřeba vědět, co zaměstnanci očekávají a jaký je jejich 

potenciál. Pokud se vyskytne specifický problém, uskuteční se zvláštní setkání k vyřešení 

těchto problémů. Problémem personální politiky společnosti je její velikost. Poněvadž se 

společnost vyvinula postupně z menšího podniku, tvoří management pouze dva stupně, čili je 

problém uplatňovat něco jako kariérní řád. Dvoustupňový management může také působit 

jako brzda dalšímu rozvoji společnosti. Současná tendence je proto vytvářet z některých pozic 

pracovníků na nejnižším stupni řízení střední management. Tento trend ale není dlouhodobě 

udržitelný kvůli vyšším mzdovým nákladům. S touto změnou jsou také spojeny některé 

problémy v komunikační úrovni. Současný management musí nalézt nové komunikační 

kanály a kontrolní procesy, aby byl podnik schopný udržet vysokou kvalitu služeb. 
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3.3.2. Faktory spojené s obchodní činností a řízením zásob 

Společnost drží pouze menší objem skladových zásob, což jí umožňuje větší počet skladů po 

celé ČR s jedním centrálním skladem. Centrální sklad se používá obvykle pro standardní typy 

produktů. Každý sklad je přitom využitelný pro jakéhokoli distributora. Zboží se dopravuje 

ze skladu přímo k zákazníkovi. Podnik nabízí širší množství zboží nežli konkurence tudíž je 

také flexibilnější a nemusí spoléhat na omezený okruh dodavatelů. To plyne ze způsobu 

řešení zakázek, které jsou řešeny individuálně. Podniku se daří dosáhnout velkých úspor 

z rozsahu, tudíž od něj odebírají také některé menší velkoobchody, které by u výrobce 

nedosáhly při odebíraném množství tak výhodné ceny.  

3.3.3. Faktory marketingu a distribuce 

Management předpokládá, že dobré jméno a vysoká kvalita je dostatečným zdrojem dalšího 

růstu a masivní reklama není potřeba, podnik tak může konkurovat především ve třech ze čtyř 

oblastí marketingového mixu – cena, produkt a místo. Odezva na tyto aktivity není ale 

taková, aby je podnik používal v masovějším měřítku. Problematice se podrobněji věnuje část 

věnovaná analýze marketingového mixu podniku. 

3.3.4. Faktory finanční a rozpočtové 

Podnik vykazuje růstové tendence téměř ve všech finančních ukazatelích, až na obrat aktiv, na 

který má vliv především menší růst tržeb (26%) nežli větší růst aktiv (32%). Nejedná se 

ovšem o nic dramatického, jelikož se podnik nadále nachází v mezích doporučených hodnot. 

Podnik je na tom poměrně dobře, což potvrzují také vícerozměrné modely Altmanův index 

a IN05. Podnik je ziskový, dokáže krýt provozní cyklus. Je taktéž patrné, že podnik dokáže 

hospodařit efektivně, dokáže krýt úroky a jeho rentabilita je taktéž v pořádku. 
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Obrázek 18: Rozklad ukazatele ROE dle Du Pontovy analýzy 

zdroj:vlastní 

 

Graf 2: Vývoj tržeb 

zdroj:vlastní 
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3.4. SWOT analýza 

3.4.1. Vnitřní analýza 

3.4.1.1. Silné stránky podniku 

Na trzích, kde se podnik pohybuje, panuje silné konkurenční prostředí, proto podnik vychází 

vstříc zákazníkům především dobrou cenou, flexibilní dodávkou zdarma po celé ČR, 

separátním flexibilním řízením skladových zásob každé pobočky což představuje oproti 

centrálně řízené konkurenci velkou výhodu. Společnost poskytuje dostatečnou dobou 

splatnosti. Mezi klady lze také zařadit relativně malý počet zaměstnanců, oproti největším 

konkurentům při dosahování velkého obratu, usnadňuje také komunikaci mezi různými 

úrovněmi řízení a dosahuje se tak také větších marží a dispozice zkušenými manažery 

orientovanými na zakázky a zákazníky, nikoliv oblastně. Podnik se rozrůstal postupně a díky 

dodržování svých slibů si získal velmi dobrou pověst mezi kupujícími a vybudoval si okruh 

zákazníků po celé ČR. Přehled a transparentnost dějů v podniku je zachycován díky systému 

myWAC. Jistá flexibilita v přístupu k řešení problémů, nejde-li na úkor solidnosti, je 

bezesporu cennou devizou. Nezpochybnitelnou výhodou podniku je určitě velká výše obratu, 

díky níž si může podnik dovolit vyjednat výhodné ceny a úspěšně se účastnit mnohých 

zakázek a ponechat si pověst spolehlivého partnera s celou řadou referencí. Výhodou je 

zajisté hustá síť poboček po celé Moravě, popřípadě velká páka v  podobě dodávek 

velkoobchodům v Olomouci a ve Zlíně. Menší počet poboček v Čechách kompenzuje podnik 

vlastní dopravou na místo poptávky. Podnik se soustřeďuje samostatně na každou zakázku a 

vyhledává vhodná řešení průřezově u všech dodavatelů, díky čemuž je mnohdy schopen 

nabídnout lepší řešení nežli konkurence. Zákazníci podniku jsou podniky a živnostníci všech 

velikostí z ČR napříč všemi odvětvími, ale také zahraniční partneři těchto podniků povětšinou 

ze sousedských států ČR. 

3.4.1.2. Slabé stránky podniku 

Podnik má na trhu dobré postavení, i když menší počet poboček vede společně s nízkým 

počtem zaměstnanců k  horšímu kompletnímu servisu vůči zákazníkovi v porovnání 

s konkurencí. Společnosti se nedaří výrazněji uspět v Pražském regionu, díky nedostačujícímu 

marketingu, prezentaci, propagaci, reklamě a malé praxi pracovníků, je to dáno také 

nasyceností nabídky v tomto regionu a silnou konkurencí. Přetrvávajícím neduhem je vysoká 

zadluženost mnoha firem a vysoký objem nedobytných pohledávek. Stabilní vztahy malých a 
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středních firem s bankovními domy, srovnatelné s úrovní těchto vztahů v západní Evropě, 

jsou cílovým stavem, k němuž je zatím daleko. 

3.4.2. Vnější analýza 

3.4.2.1. Příležitosti 

Podnik má kolem sebe řadu příležitostí, které stále nevyužívá. Velká příležitost je v rozšíření 

svého pole působnosti do dalších regionů a oslovení nových zákazníků především na 

Brněnsku (aktuálně společnost otevřela zcela novou pobočku v Brně, musí ovšem zapracovat 

na její propagaci). Další příležitostí je využití stoupajícího počtu uživatelů Internetu, rostoucí 

počítačové gramotnosti a neustále se zvětšujícího počtu obchodů uskutečněný prostřednictvím 

elektronického obchodu k založení elektronického obchodování a propojení systému myWAC 

s tímto obchodem, což by automatizovalo mnohé procesy ve firmě a snížilo tak pracnost. Dále 

pak se jako perspektivní oblast jeví širší využití CRM systémů a elektronické komunikace jak 

uvnitř společnosti, tak s partnery jak ze strany dodavatelů, tak ze strany odběratelů. 

Společnost by mohla také více vstoupit do povědomí a zviditelnit se více větší investicí do 

reklamy. 

3.4.2.2. Hrozby 

Jednou z hrozeb je vysoký objem pohledávek za odběrateli, který nutí společnost 

k navyšování svého zadlužení. Mezi hrozby lze také zařadit odchod mladých a 

kvalifikovaných expertů a manažerů ke konkurenci a neschopnost najít dostatečně 

kvalifikovanou a schopnou pracovní sílu pro expanzi i přes dostatek financí. Další hrozbou 

pro společnost je růst cen na trhu surovin. Jelikož velkou část příjmů tvoří kabely, tak výrazné 

zdražení surovin by vedlo k výraznému poklesu poptávky, nebo snížení marží ve snaze udržet 

poptávku na stávající úrovni. Další hrozbou se jeví pokles stavební výroby spojený se 

snížením poptávky po elektroinstalačním materiálu. 
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Silné stránky (S) 

 Stabilní pozice na českém trhu 

 Působnost nejenom na regionálním 

trhu 

 Finanční stabilita 

 Stálý růst počtu zakázek 

 Cenová flexibilita 

 Certifikace ISO 

 Know-how managerů 

 Flexibilní řízení skladových zásob 

 Malý počet zaměstnanců 

 Dobré pověst 

Slabé stránky (W) 

 Dobré postavení především na 

místech se zavedenou pobočkou 

 Menší počet poboček 

 Neexistence pobočky v zahraničí 

 Malý počet vysoce kvalifikovaných 

pracovníků 

 Malý počet pracovníků 

 Nedostačující marketing a propagace 

 Hodnocení zaměstnanců 

 Dokumentace práce a předpisů 

 

Příležitosti (O) 

 Větší počet poboček 

 Expanze na zahraniční trhy 

 Větší počet kvalifikovaných 

zaměstnanců 

 Investice do propagace 

 Elektronický obchod propojený s IS 

 Elektronické komunikační kanály 

 CRM 

 Homeworking 

 Hodnocení zaměstnanců 

 Dokumentace práce a předpisů 

 

Hrozby (T) 

 Vysoký objem pohledávek za 

odběrateli (klesající trend) 

 Konkurence v daném odvětví 

 Odliv kvalifikovaného managementu 

 Odchod kvalifikované pracovní síly 

 Neochota pracovníků přijímat 

novinky 

 Neschopnost najít dostatečně 

kvalifikované zaměstnance potřebné 

pro expanzi 

 Růst cen na trhu surovin 

 Špatná finanční politika vlády ČR 

 Pokles stavební výroby 

 Daňová politika ČR 

 Sociální politika ČR 

 Rigidní trh 

Tabulka 4, Grafická interpretace SWOT analýzy 

zdroj: vlastní 
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3.5. Současný stav využití informačních technologií ve společnosti 

 

Obrázek 19: Topologie podnikové sítě 

zdroj: vlastní 

3.5.1. Topologie podnikové sítě 

Podnik využívá O2 VPN 8Gb k propojení všech svých poboček s hlavním serverem 

nacházejícím se na nejmladší pobočce a to v Brně, která složí zároveň k synchronizaci a jako 

centrum pro zálohy souborů informačního systému, řadičů a jako server elektronické pošty. 

Souběžně probíhá také záloha na serverech jednotlivých poboček a to taktéž 1x denně. 

Uživatelé ovšem data ukládají na pobočkový NAS spíše výjimečně. 

3.5.2. Hardware 

Na pobočce v Opavě se nachází 14 PC a 2 notebooky, konektivitu sítě zajišťuje trojice 

serverů a samostatný server pro systém myWAC který je spojen pomocí bezdrátové sítě s 

konzolemi myWAC Mobile pro prodej zákazníkům. 
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Všechny servery jsou značky IBM specifikované dle velikosti pobočky například model IBM 

x3650 ve specifikaci Intel Xeon E5405 (2.00 GHz), 40 GB RAM,  3xRAID 1, nebo IBM 

3400 M3, UPS s přepěťovou ochranou APC Smart-Ups 3000 VA chránícím techniku před 

vlivy kolísání elektrického napětí, nebo jeho výpadku. Aplikační servery se zálohují 

automaticky do vyhrazené oblasti centrálního diskového pole. Vedení společnosti požaduje 

rychlou obnovu dat. S důrazem na ekonomické a technické informace. 

 

Síťový provoz zajišťují switche a routery značky CISCO, na pobočce v Brně se jedná 

konkrétně o router CISCO 1841 a switch CISCO SF200-48P. Pro návštěvníky je k dispozici 

WIFI, separovaná od hlavní datové sítě. 

 

Pobočka v Opavě je vybavena šesticí tiskáren různých značek. Z toho jsou 3 laserové a 3 

inkoustové. Tiskárny jsou sítové a společné pro celé oddělení účtárny, ekonomické oddělení, 

sklad a oddělení vedoucích pracovníků.  

 

Posouzení Hardware 

Úroveň hardwaru je zcela dostačující pro současný IS. Vzhledem k malému stáří a výkonové 

rezervě hardwarového vybavení je předpoklad, že nebude nutná investice do výměny celého 

hardwarového vybavení. 

3.5.3. Software 

Veškeré počítače jsou vybaveny legálně využívaným operačním systémem Microsoft 

Windows 2003 SBS, XP, 7, nebo volně dostupným operačním systémem Linux, popřípadě na 

serverech Windows 2008 server 64 bit společně MS SQL serverem 2008, který zajišťuje chod 

souborového, adresářového a proxy serveru. Chod poštovního (postfix) serveru a DHCP 

serveru zajišťuje samostatný server s operačním systémem Debian 6. Podporu kancelářské 

činnosti zajišťuje softwarový balík Microsoft Office. Společnost využívá podpory systému 

myWAC který zabezpečuje společnosti kompletní přehled o analýzách, clech, personalistice, 

logistice, ekonomice, majetku, marketingu, nákupu, prodeji, skladu a účetnictví. Jako 

antivirový program podniku slouží program NOD32 společnosti ESET a to jak v 

modifikacích pro všechny pracovní stanice, tak pro serverey. Dále podnik používá program 

O2 Car Control sloužící ke komplexní správě vozového parku.  

Posouzení Software 

Úroveň software je poměrně dostačující jelikož současný IS ani většina programové výbavy 

není starší pěti let a pro podnik jsou na postačující úrovni. 
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3.5.4. Metody sběru a zpracování dat, způsob vizualizace výsledků a frekvence 

vyhodnocování metrik 

Hlavním zdrojem těchto informací pro podnik je komplexní informační systém myWAC, 

který poskytuje podniku sběr dat díky plné digitalizaci procesů a odpovědnosti, dále pak 

jejich automatické online zpracování procesů a vizualizaci výsledků, jež jsou podkladem pro 

další rozhodnutí. Jelikož toto odvětví je velice dynamické a liší se podle velikosti a důležitosti 

zakázky je obtížné stanovit frekvenci vyhodnocování metrik. Dá se říci, že toto 

vyhodnocování probíhá díky informačnímu systému takřka neustále, ale zásadní rozhodnutí 

bývají učiněna především na pravidelných týdenních poradách, popřípadě operativně podle 

důležitosti zakázky.  

Identifikace metrik a členění dle BSC: 

 Finance (jednotka) 

 Tržby (Kč) 

 Vstupní ceny zboží (Kč/ks) 

 Podíl nového typu zboží na prodeji 

(%, Kč) 

 Stav bankovního konta (Kč) 

 Příchozí platby (Kč) 

 Odchozí platby (Kč) 

 Prodané zboží (Kč/ks) 

 Výše pohledávek (Kč) 

 Splatnost pohledávek (dny) 

 Výše závazků (Kč) 

 Splatnost závazků (dny) 

 Náklady (Kč) 

 Výnosy (Kč) 

 Cash-Flow (Kč.doba) 

 Návratnost investic (čas) 

 EBIT  

 Velikost obratu (Kč) 

 Mzdové náklady (Kč) 

 Náklady na logistiku (Kč/dodávka) 

 Náklady na sklad zboží (Kč/ks) 

 Podíl skladových zásob vůči 

prodeji-snaha Just in time (%) 

Procesy (jednotka) 

 Optimalizace skladových zásob- 

(Ks/ čas) 

 Spolehlivost v dodávkách (%) 

 Nedodávky (%) 

 Kvalita zboží (%) 

 Spolehlivost dodavatelů (%) 

 Obrátka skladových zásob (ks/čas) 

 Vztahy- emailů, jednání a zpětná 

vazba (%) 

Pracovníci (jednotka) 

 Nemocnost pracovníků (dny) 

 Produktivita pracovníků  (%, Kč) 

 Fluktuace (změna) 

 Počet pracovníku (ks) 
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Zákazníci (jednotka) 

 Spokojenost zákazníků (%) 

 Platební morálka zákazníků  (dny) 

 Získávání nových zákazníků (ks) 

 Tržby (Kč) 

 Marže (%) 

 Nedodávky (%) 

 Reklamace (%, ks) 

 Úspěšnost nabídkového řízení (%) 

 

Z uvedeného je patrné, že podnik pro své řízení využívá celou řadu tvrdých metrik, ale 

poněkud opomíjí především interní měkké metriky, které slouží k měření a hodnocení úrovně 

informatické podpory jednotlivých procesů, jako je spokojenost zaměstnanců s IS/IT. 

3.6. HOS8 analýza 

Za účelem analýzy současného stavu informačního systému využijeme již zmíněnou metodu 

HOS8 a pomocí dotazníku předložíme zaměstnancům společnosti. 

3.6.1. Posouzení zkoumaných oblastí 

Posouzení jednotlivých oblastí 

Hardware 3 spíše dobrá úroveň 

Software 3 spíše dobrá úroveň 

Orgware 2 spíše špatná úroveň 

Peopleware 2 spíše špatná úroveň 

Dataware 3 spíše dobrá úroveň 

Zákazníci 2 spíše špatná úroveň 

Dodavatelé 3 spíše dobrá úroveň 

Management IS 2 spíše špatná úroveň 

Tabulka 5: Posouzení jednotlivých oblastí dle analýzy HOS 8 

zdroj: [25] 
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Legenda: 

1 - špatná úroveň  2 - spíše špatná úroveň  3 - spíše dobrá úroveň  4 - dobrá úroveň 

Graf 3: Posouzení jednotlivých oblastí podniku metodou HOS 8 

zdroj: [25] 

Doporučený stav: 3 (spíše dobrá úroveň) 

Doporučená úroveň informačního systému je znázorněna červeným osmiúhlelníkem v grafu. 

Stávající stav: 2 (spíše špatná úroveň) 

Celková úroveň informačního systému je znázorněna růžovou oblastí v grafu. 

 

Celková úroveň informačního systému: 2 (spíše špatná úroveň)  

Při tomto tvrzení vycházíme z předpokladu, že systém je tak silný, jako jeho nejslabší článek 

[25] 
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3.6.2. Vyhodnocení 

Systém je horší, než je očekávaná úroveň, daná důležitostí systému pro organizaci, 

v následujících oblastech:  

 Orgware 

 Peopleware 

 Zákazníci 

 Management IS 

Analýza odhalila problémové oblasti, ve kterých společnost nedosáhla uspokojivých 

výsledků, proto se dále budeme zaměřovat na tyto oblasti. 

3.6.2.1. Orgware 

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

systémů 

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

pro koncové uživatele a udržovat je v aktuálním stavu. 

 Je velmi žádoucí mít ve firmě bezpečnostní pravidla informačního systému a udržovat 

je aktuální. 

 Zdá se, že management příliš nekontroluje dodržování pravidel bezpečnosti a provozu 

informačních systémů. To může být způsobit vážné problémy. 

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

nastavení a připojovat zařízení k počítači.  

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

bezpečnosti. 

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

jasná a logická. [25] 

3.6.2.2. Peopleware 

 Všichni pracovníci by měli být zaškoleni na úlohy, které mají s informačním 

systémem provádět. 

 Je vhodné mít zastupitelnost klíčových pracovníků při práci s informačním systémem 

 Je zřejmě třeba zvýšit důraz na dodržování pravidel a trestat jejich porušování. 
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 Je na zvážení, zda více nepodporovat další vzdělávání pracovníků, případně školení na 

informační systém. [25] 

3.6.2.3. Zákazníci (uživatelé) 

 Měly by být jasně definovány metriky informačního systému vzhledem k jeho 

uživatelům - tedy ukazatele, kterými se měří, jak informační systém plní vůči 

uživatelům svoji roli, jak jsou s ním spokojeni atp., a měly by být pravidelně 

vyhodnocovány. 

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

uživatelé očekávají, 

 Náměty a přání uživatelů informačního systému by měly být brány v potaz. 

 Bylo by dobré zlepšit ochranu citlivých obchodních dat o uživatelích. 

 Bylo by dobré prověřit, zda propojení informačního systému pro uživatele s ostatními 

podnikovými systémy obsahuje všechna potřebná data a vazby.  

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

například pomocí RSS, sociálních sítí, SMS a podobně. [25] 

3.6.2.4. Management IS 

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

bezpečnosti informačního systému a kontrolovat jejich dodržování. 

 Bylo by dobré poskytovat dodavateli (provozovateli) informačního systému zpětnou 

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

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

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

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

vysoké neřízené náklady. 

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

dostatečný zájem o rozvoj informačních systémů. [25] 

3.7. Analýza efektivnosti IS 

K provedení analýzy efektivnosti IS byl použit internetový portál ZEFIS. Na základě 

dotazníků, které jsou součástí tohoto portálu, byly vyvozeny následující vybrané závěry a 

doporučení. 
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 Velikost informačního systému je úměrná velikosti Vaší firmy 

 Stáří Vašeho informačního systému je přiměřené. 

 Největším problémem Vašeho informačního systému je pravděpodobně rychlost 

odezvy/ zpracování  

 Největší předností Vašeho informačního systému je podle mínění respondentů 

pravděpodobně uživatelská přívětivost a snadnost ovládání  

 Vaši pracovníci z průzkumu mají stejný vztah (a pravděpodobně i znalosti) k 

počítačům a informačním systémům jako pracovníci srovnávaných firem. 

 Vaši pracovníci z průzkumu uvedli, že informační systém používají většinu 

pracovního dne, to indikuje dobrý informační systém, správně vybraný a provozovaný. 

 Úroveň technické podpory (doba opravy, údržba techniky) je horší, než by pracovníci 

potřebovali vzhledem k důležitosti informačního systému pro jejich práci. 

 Požadavky na změnu či instalaci programů jsou u Vaší firmy vyřizovány stejně rychle 

jako u ostatních firem. 

 Ve Vaší firmě není manažer informačních systémů - CIO, což není vzhledem k 

velikosti Vaší firmy příliš obvyklé a může to vést k nižší úrovni informačního 

systému.  

 Vaši pracovníci jsou méně informování o firemní strategii, než pracovníci ostatních 

srovnávaných firem. Alespoň rámcová znalost firemní strategie je dost důležitá pro 

lepší fungování firmy. 

 Pravidla pro práci s informačním systém a jejich dodržování jsou u Vaší firmy na nižší 

úrovni než u ostatních firem. 

 Vaši pracovníci vnímají Váš informačním systémem jako nezbytný pro jejich práci 

více než pracovníci ostatní firem.  

 40 procent Vašich pracovníků z průzkumu absolvovalo školení na informační systém. 

To je méně, než u pracovníků srovnávaných firem. Může to způsobovat nižší 

efektivnost Vašeho informačního systému 

 Vaše firma buď nemá bezpečnostní politiku, nebo její pravidla nejsou striktně 

vymáhána a dodržována. Zvyšuje to riziko zneužití dat. 

 Do Vaší počítačové sítě si pracovníci mohou připojovat vlastní soukromá zařízení. 

[25] 
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V souhrnu se dá říci, že analýza efektivnosti potvrdila největší nalezené slabiny nalezené 

v předchozí analýze HOS8 tj. chybějící bezpečnostní politiku podniku (orgware), s čímž je 

spojen také nedostatek školení (peopleware), dále pak chybějící prostor pro přání a zpětnou 

vazbu uživatelů (zákazníci) a v neposlední řadě malý rozsah a vysoká vytíženost správce IT a 

managementu (management IS). Proto se dále zaměřím na konkrétní analýzu bezpečnosti. 

3.8. Bezpečnost informací v podniku 

V podniku není řízení přístupu v současné době vymezeno či definováno žádným způsobem, 

neexistují tudíž žádná oficiální pravidla přístupu, ani prostředky k vynucení jeho dodržování. 

Zdokumentovány jsou pouze některé důležité postupy a pravidla, která ovšem netvoří žádnou 

ucelenou směrnici. Správcem jsou předdefinovány uživatelské profily s příslušnými právy, 

jejichž přehled je uchováván v IS a u správce a v záloze, dle organizační struktury podniku a 

v praxi jsou příslušní pracovníci zaškoleni k tomuto úkolu správcem a mají tištěný návod k 

provedení tohoto úkonu, oficiální postup však pro tuto operaci neexistuje. Dle zařazení 

uživatelů jsou také řízeny certifikáty pro vzdálený přístup, emailové protokoly, ftp a služby 

vnitropodnikové sítě. Proces zrušení není nikterak dokumentován, obsluha je proškolena 

pouze pro odebrání přístupových práv uživatele, následně kontaktuje neprodleně správce, 

který v návaznosti účet vymaže a podle důležitosti zaměstnance provede další opatření 

v celém podniku, jelikož odchod zaměstnance ke konkurenci by mohl vést k 

zvýšeným bezpečnostním rizikům. Velkou nevýhodou se v tomto ohledu zdá být absence 

doménového řadiče, díky němuž by se celá správa velice zjednodušila. 

Při práci v IS je nezbytné používání ID a lze zpětně vysledovat odpovědnost jednotlivce. 

Identifikátor je použit také při přihlášení do OS, tím ovšem sledování odpovědnosti končí a 

spoléhá se na udělená oprávnění, tudíž uživatel s dostatečnými právy je téměř neomezen, tyto 

práva mají ovšem pouze vlastníci a vedoucí ekonomického oddělení. Naproti tomu přístup 

k systémovým nástrojům na klientských stanicích není bezpečně ošetřen kromě skladových 

pc, jelikož přijdou nejčastěji do kontaktu se zákazníkem. Uživatelé mohou s těmito nástroji 

běžně pracovat. 

Uživatel při nástupu do zaměstnání nabývá odpovědnost vůči podnikovým aktivům proti 

svému podpisu a je mu doporučeno, aby při výběru hesla dbal jeho síly a jsou uvedeny 

názorné příklady silných hesel. IS je nastaven pro kontrolu síly hesla a propustí pouze silná 

hesla. Hesla pro nové uživatele IS jsou generována, ti mají možnost následné změny. Hesla 
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jsou v půlročních intervalech měněna. V případě náznaku kompromitování systému jsou hesla 

měněna také. Hesla pro různé úrovně přístupů nemohou být shodná. 

Pro práci s mobilními prostředky nejsou stanoveny žádná pravidla či zásady určené k řešení 

ochrany před riziky. Jejich použití je dáno pouze běžnými pravidly provozu. Veškerá firemní 

zařízení jsou nastavena, co se bezpečnosti týče, jednotně. Osobní zařízení jsou vybavena dle 

libovůle uživatelů. Ochrana před vzdáleným přístupem do IS je dána certifikáty, tokeny a 

hesly.  

Vzdálený přístup je často používanou technologií především manažery, kteří jsou na 

služebních cestách, veletrzích, výstavách atd. Nezbytnou věcí pro zajištění bezpečnosti 

přístupu jsou serverové bezpečnostní certifikáty, šifrování a znalost kombinace pro přístup. 

Jelikož byla potřebná dokumentace zpracována ve spolupráci s dodavatelem IS, je tato 

problematika také doplňována a aktualizována o případné změny. 

Na nejvýznamnějších pobočkách (Opava, Ostrava, Brno) jsou systémy obsahující citlivé 

ekonomické a finanční informace o podniku zajišťující provoz informačních systémů fyzicky 

odděleny od zbytku společnosti v nejvyšším poschodí objektů. Zařízení jsou umístěna 

v serverovně, která musí být, pokud zde není žádný pracovník, zamčena. Místnost je chráněna 

proti neoprávněnému přístupu a disponuje klimatizací s dostatečným výkonem, UPS 

s přepěťovou ochranou APC Smart-Ups 3000 VA chránícím techniku před vlivy kolísání 

elektrického napětí, nebo jeho výpadku. Dle sdělení správce je situace, co se fyzického 

zabezpečení týče, na ostatních pobočkách obdobná. Tok dat z a do systémů probíhá 

prostřednictvím šifrovaného přenosu. Ostatní hardware je umístěn v kancelářích, prodejních 

místech, či ve skladu, kde se obvykle nachází jen bezdrátové čtečky. 

 

 Prostory pro nakládku a vykládku jsou všeobecně situovány v blízkosti skladu, takže jsou 

odděleny od prostorů pro zpracování informací. Přístup k těmto prostorů je řízen a omezen. 

3.9. Analýza hlavního procesu v podniku 

V rámci analýzy činnosti podniku byla zpracována analýza hlavního procesu v podniku, čili 

procesu objednávky formou EPC diagramu, jež je uveden v příloze. 

4. Vlastní návrhy řešení 

V předchozí kapitole byly provedeny analýzy podniku, které slouží jako podkladová část pro 

vypracování návrhů řešení těchto zjištěných nedostatků. V potaz budou brány zejména 
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výsledky analýzy HOS 8, analýzy efektivnosti a analýzy současného stavu podnikové 

bezpečnosti a využití IT. 

4.1. Informační strategie podniku 

Úkolem informační strategie je formulovat vizi, politiky, cíle a plány budoucího stavu 

podnikového IS/IT. Je to projekt všech IS/IT projektů v podniku. Informační strategie je 

klíčovým dokumentem řízení efektivnosti a budoucího rozvoje oblasti IS/IT, která podporuje 

jak nadřazenou obchodní strategii, tak ostatní funkční strategie. Je podporovaná napříč celým 

podnikem takovým způsobem, aby byl význam a přínos této oblasti zaměstnanci více 

pochopen a plánované změny byly zaměstnanci lépe přijaty, proto je nezbytné, aby byl tento 

dokument všude v podniku přístupný. 

 

V rámci kapitoly zabývající se analýzou byla provedena mimo jiné analýzy HOS 8 a analýza 

efektivnosti IS, z které vyplynulo, že podnik nemá formálně definovánu informační strategii, 

ani směrnice týkající se bezpečnosti podnikové informatiky, či vynucovací prostředky jejího 

dodržování. Podnik přílišně neřeší školení pracovníků a jejich spokojenost či náměty a přání 

týkající se IS. Pro odstranění výše zmíněných nedostatků a formulaci řízení IS a budoucího 

rozvoje této oblasti je tudíž bezpodmínečně nutné nejprve zpracovat Informační strategii, 

která bude obsahovat opatření vedoucí k eliminaci těchto nedostatků. 

4.1.1. Analýza současného stavu podnikového IS 

Analýza současného firemního IS a popis jeho nedostatků byly provedeny v kapitole 

pojednávající o analýze IS, proto zde nebude dále popisován. 

4.1.2. Předpoklad budoucího vývoje v oblasti IS/ICT 

Hlavním trendem je podle mého soudu integrace, zákazník chce mít vše v jednom systému a 

pokud možno s prací nad jednou databází. Stále více se prosazuje komplexnost a provázanost 

všech podnikových systémů. Dalšími trendy jsou pak: 

 Automatizace procesů- workflow, správa dokumentů a oběh dokladů. Větší příklon k 

elektronizaci firmy (EDI, e-procurement, B2G) a elektronické skupinové spolupráci 

 Online dostupnost -SaaS, PaaS nebo obecné propojení s externími aplikacemi 

například napojení na e-shop, různé mobilní aplikace nebo nástroje pro obchodníky 

napojené na IS, různé manažerské nástroje hodnocení a podobně dostupné vzdáleně a 

na mobilních prostředcích 
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 Rozvoj podnikových bezdrátových sítí především v menších podnicích namísto 

fyzického kabelového rozvodu a nutnost zabezpečení takto šířených dat a jejich 

přenosu 

 Rozšiřování a zpřístupňování podnikových informačních systémů o aplikací Business 

Intelligence, které se starají o vyhodnocování a příprava agregovaných dat pro 

podporu rozhodování 

 Postupný růst nasazení podnikových aplikací podporujících sociální CRM, které 

nabízejí podporu sdílení B2B kontaktů napříč komunitou, nebo podporu vyjadřování 

názorů na produkty firmy s cílem zvýšit on-line prodeje ve spolupráci s tradičními 

CRM aplikacemi 

[24] 

4.1.3. Vize informační strategie podniku 

Poskytovat komplexní a účinné ICT aplikace a služby k podpoře aktivit podniku a jeho 

efektivnosti za pomocí přiměřeného příspěvku ICT investic k vytvoření předpokladů pro 

využití budoucích výzev. 

4.1.4. Cíle informační strategie podniku 

 Dlouhodobými prioritami koncepce a rozvoje IS podniku jsou: bezpečnost provozu, 

integrovanost, otevřenost, flexibilita a udržovatelnost, která bude sloužit k podpoře 

podnikových procesů skrze prostředky IS/ICT. Koncepce musí být slučitelná s 

realizací níže uvedených strategických cílů. 

 Maximální podpora IS/ICT technologií k poskytování potřebných informací 

managementu podniku k jeho efektivnímu řízení, provozu a rozvíjení. 

 Realizace elektronického systému prodeje B2B a e-procurement spojeného s 

rozhraním pro interní i externí spolupráci, která umožní efektivní komunikaci a 

koordinaci složitějších projektů do konce ledna 2013. Realizací musí být pověřena 

firma s předpokladem dlouhodobější spolupráce. Návrh musí být schválen vedením 

společnosti. 

 Průběžná obnova stávajícího HW a SW, tak aby poskytoval bezpečný a spolehlivý 

chod IS podniku a celé podnikové sítě s využitím moderních technologií (bezdrátové 

čtečky kódů, mobilní přístup atd.). 

 Definice odpovědných osob ve firmě za správu a rozvoj oblasti IS/ICT v podniku a 

výkon těchto činností. 
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 Zavedení síťového úložného prostoru dostupného pomocí IS a VPN konektivity na 

všech pobočkách podniku 

 Definice pravidel a jejich dokumentace pro automatizovaný systém pravidelného 

zálohování podnikových dat. 

 Definice zabezpečení systému a dokumentace pravidel z pohledu zabezpečení před 

hrozbami fyzickými, lidskými a hrozbami přístupu, souvisejícího s vyvozením 

zodpovědnosti a sankcí. Rozpracování zásad bezpečnosti a ochrany provozu IS bude 

použito také k písemnému zavázáni pracovníků o dodržování zásad a poučeni o 

případných sankcích při jejich nedodržování. 

 Zavést systém školení s podrobnou dokumentací pro interní uživatele zaměřené prio-

ritně na bezpečnostní aspekty využívání všech možností stávajícího a nově 

instalovaného SW a hodnocení pravidelné zpětné vazby od uživatelů pro zjištění 

úrovně spokojenosti, očekávání, námětů a přání. U nově přijímaných pracovníků bude 

tomuto celému aspektu věnována zvýšená pozornost. 

 Proškolení externích spolupracovníků společnosti v souvislosti s realizací 

elektronického systému prodeje B2B a e-procurement spojeného s rozhraním pro 

interní i externí spolupráci 

 Výhledově pracovat na zavedení BI 

4.1.5. Monitoring dosahování cílů stanovených informační strategií a zajištění 

zdrojů 

 Naplňování níže uvedeného časového harmonogramu změn v IS. 

 Využití nástrojů pro monitoring aktivit a provozu IS a elektronického systému 

prodeje. 

 Zvýšení efektivity zdrojů podniku vynakládaných na hlavní, vedlejší i podpůrné 

procesy ve firmě. 

 Využití konzultací s auditorem 

4.1.5.1. Informační zdroje 

Jakožto zdroj informací bude využito již zavedených používaných metrik v podniku 

čerpaných z IS, jež jsou uvedeny v analýze používaných metrik, se kterými podnik běžně 

pracuje rozšířených o poznatky čerpané z měkkých metrik získaných zpětnou vazbou od 

zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů. Tyto informace budou shromažďovány a archivovány 

pro potřeby budoucího nasazení BI v podniku. 
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4.1.5.2. Finanční zdroje 

 Souhlas předsedy představenstva s danou strategií a metodami její implementace by měl 

představovat záruku disponibility zdrojů pro ty, kteří proces řídí, celkový limit investic činí  

1 000 000 Kč. 

 Náklady na realizaci elektronického systému prodeje B2B a e-procurement spojeného 

s rozhraním pro interní i externí spolupráci mohou být maximálně  

270 000 Kč. 

 Souhrnné náklady spojené s ochranou a bezpečností podnikových aktiv mohou být 

maximálně 230 000 Kč 

 Podnik přijme maximálně 1 nového pracovníka na stálý pracovní poměr, celkové 

roční výdaje na tohoto pracovníka mohou činit maximálně 300 000 Kč  

 Podnik si ponechává 200 000 Kč v zájmu pojištění rizik poruchy HW a na obnovu 

stávajícího HW, když tyto investice nebudou zapotřebí, protože podnik disponuje 

poměrně moderním HW vybavením. Nevyužité finanční prostředky budou sloužit 

coby rezerva pro nepředpovídané události 

4.1.5.3. Lidské zdroje 

 Podnik sice nemá definovanou funkci CIO, ale má správce IS, který provádí podobnou 

funkci (aktualizace, řešení havárií, provoz IS apod.), ovšem bez vyšší funkce 

v managementu podniku a možnosti návrhu koncepčního vedení IS. Rozšíření 

pravomocí a tvorba koncepční strategie s managementem podniku je, ovšem nutností a 

odpovědností, kterou bude muset správce přijmout a delegovat část své práce pro nově 

navrhovanou pozici IS support. 

 Rozšíření interních pracovníků IT o 1 až 2 pracovníky IS support zabývajícími se 

operativní podporou (zálohování, řešení drobných úkonů, komunikace s CIO apod.) a 

částečnou funkcí helpdesku. 

 Sestavení týmů pro podporu klíčových projektů složených z pracovníků podniku a 

externích konzultantů. 

4.1.6. Časový harmonogram 

Uvedená informační strategie musí umožnit rozvoj IS minimálně do konce roku 2013. 

V uvedeném období chce management docílit výše uvedených kroků. Stručný harmonogram 

realizace nejpozdějších plánovaných termínů realizace je uveden v tabulce níže. 
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Připomínkování informační strategie vedením podniku a oponentskou firmou 15.6.2012 

Úprava informační strategie dle připomínek a schválení vedením podniku 30.6.2012 

Zpracování navrhovaných opatření týkajících se pracovních smluv 

s personálem a procesu školení personálu  31.7.2012 

Ukončení výběrového řízení a uzavření pracovních smluv s novým 

personálem 31.8.2012 

Průběh prvního školení personálu 31.10.2012 

Realizace elektronického systému prodeje B2B a e-procurement spojeného s 

rozhraním pro interní i externí spolupráci  31.1.2013 

Realizace opatření týkajících se fyzické bezpečnosti, bezpečnosti  přístupu a 

ostatní opatření 31.8.2013 

Průběh druhého školení personálu 31.10.2013 

Příprava a plánování nasazení BI 30.11.2013 

Hodnocení naplnění informační strategie a její revize do aktuální podoby dle 

potřeb podniku 31.12.2013 

Tabulka 6: Návrh časového harmonogramu realizace informační strategie 

zdroj:vlastní 

 

Návrh informační strategie je nyní pouze ve stádiu konceptu, jelikož ještě nebyl podroben 

posouzení a připomínkování ze strany managementu, ani oponentské poradenské společnosti. 

4.2. Bezpečnost informací v podniku 

V zájmu zajištění bezpečnosti informací v podniku byla dle analýzy bezpečnosti informací 

v podniku vypracována opatření týkající se následujících oblastí: 

 

4.2.1. Bezpečnostní politika 

Podnik by měl stanovit pravidla a oprávnění pro každého uživatele či skupinu uživatelů. Tyto 

pravidla by měla pokrýt přístup logický i fyzický současně. Vyjádření o provozních 

požadavcích, by mělo být předáno uživatelům i poskytovatelům služeb. 

Dokument by měl obsahovat především: 

 Důvod pro vypracování směrnice a její cíle 

 Politiku používání síťových služeb a konzistence přístupových pravidel 

 Pravidla pro šíření informací a schvalování 

 Definované přístupové profily pro běžné kategorie činností 
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 Autorizace přístupu uživatelů k síťovým službám 

 Oddělení rolí pro řízení přístupu (správa přístupu) 

 Bezpečnost síťových služeb 

 Monitoring přístupu a definování časového horizontu pro přezkoumání přístupových 

práv 

 Odebrání přístupových práv 

 Metodiku uložení dat na síťové úložiště pro možnost jejich zálohy 

 Dokumentaci a postup dokumentace procesů v podniku 

 

Důležité je také šíření tohoto dokumentu, dostupnost a školení. Cílem je přijetí dokumentu 

napříč celým podnikem takovým způsobem, aby dokument nebyl pouze cár papíru, ale aby 

byl dodržován. Vynutit dodržování obsahu dokumentu lze řešit podpisem o dodržování 

předepsané směrnice v rámci náplně pracovní činnosti s případnými sankcemi za porušení. 

4.2.2. Fyzický bezpečnostní perimetr 

Stanovení pravidel a odpovědnosti formou směrnice pro kontrolou vstupu na kartu.. Tuto 

směrnici, podle které by se museli všichni zaměstnanci řídit, by měl stanovit management 

firmy. 

Zdroje opatření: Management stanoví pravidla a odpovědnost. O nastavení se postará 

dodavatelská firma společně IS support.  

4.2.3. Práce v zabezpečených oblastech 

Opatření: Je nutné zavést směrnici pro práci v serverovně a kancelářích, aby se předešlo 

možným škodlivým aktivitám. Dále je nutno schvalovat a dohlížet na přístup servisního 

personálu třetích stran. Do serverovny by bylo vhodné nainstalovat kameru pro monitorování 

přístupu do této oblasti. V rámci zajištění bezpečnosti bude zakázáno použití jakýchkoliv 

přenosných médií, budou zavedeny síťová úložiště na každé pobočce a povinnost ukládání 

veškerých dat na tato úložiště, což umožní možnost migrace uživatelů a jednoduší správu dat.  

 

Zdroje opatření: Management se postará o stanovení pravidel a odpovědnosti, support IS 

zařídí montáž a začlenění IP kamer a síťových úložišť do IS.  

 

Cena IP kamery: 2759 Kč x 8= 22 072Kč 
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Zavedení síťového úložného prostoru dostupného pomocí IS a VPN konektivity na všech 

pobočkách podniku a 1 centrálního sdíleného úložiště, vše v rámci zajištění bezpečnosti  

metodou RAID1= 2 783Kč x 18= 50 094 Kč  

4.2.4. Údržba zařízení 

Opatření: Pro tento okruh je nutné stanovit pravidla a směrnice aby se prodloužila životnost 

a zvýšila bezporuchovost zařízení. Měla by se dodržovat pravidla daná dodavateli pro provoz, 

údržbu a kontrolu funkce zařízení. Tyto směrnice by měly zahrnovat jak často, kdo a jak bude 

provádět servis zařízení. Ve výsledku by měl servis provádět dodavatel na základě sepsaných 

smluv a o kontrolu a rychlou nápravu chyb by se mělo starat oddělení IT. 

 

Zdroje opatření: Stanovení pravidel, časového horizontu údržby a zodpovědnosti ve 

spolupráci s dodavateli. 

4.2.5. Bezpečnost zařízení mimo prostory organizace 

Opatření: Mimo organizaci nesmí být zařízení ponechána mimo dozor vlastníků. Notebooky 

musí být opatřeny šifrováním a heslem. Použití přenosných médií je zakázáno, povoluje se 

ovšem vzdálená práce s IS prostřednictvím certifikátu. K šifrování na noteboocích se bude 

používat program CryptoExpert 8.16. 

 

Zdroje opatření: Management stanoví pravidla a odpovědnost za uvedená opatření. Správce 

IS zajistí správnou instalaci šifrovacího programu na všechny mobilní zařízení. 

Cena licence 891 Kč, Počet mobilních zařízení:19, Celkové náklady na opatření:16 929 Kč 

4.2.6. Lidé 

Zapracovat do pracovní smlouvy ustanovení o odpovědnosti a bezpečnosti informací jak 

podniku, tak zákazníků a dodavatelů. Jakékoli zneužití informací bude provázeno pokutou a 

výpovědi pracovní smlouvy (či dohody o pracovní činnosti). Pracovní smlouva bude dále 

obsahovat přílohu o bezpečnosti a ochraně osobních údajů klientů, která musí být 

pracovníkem podepsaná. 

4.2.6.1. Během pracovního vztahu 

Společnost by měla dbát na to, aby vedoucí požadovali po svých podřízených dodržování 

bezpečnostní politiky společnosti dohledem a opakováním nahodile během každého týdne 

oproti podpisu, který by zaručil jejich penalizaci. Dále pak zavést povinou účast na školeních 
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a jejich dokumentaci, nejenom na počátku pracovního vztahu, ale průběžně během celého 

pracovního poměru, minimálně formou rychlé rekapitulace úvodního školení a zavedených 

novinek v intervalu jednou za 2 měsíce. Následně by zaměstnanci podepsali potřebnou 

dokumentaci o seznámení a dodržování dokumentovaných opatření. Je ovšem také zapotřebí 

zajistit, aby veškeré materiály, potřebné k práci byly řádně vedeny a pracovníci je museli 

během své činnosti zanechávat vždy na pracovišti 

4.2.6.2. Ukončení nebo změna pracovního vztahu 

Ohrožení ze strany odchodu pracovníků ke konkurenci by měly zajistit změny pracovních 

smluv. Definování zákazu práce na obdobné pozice pro řadové pracovníky po dobu 3 měsíců 

a pro vedoucí po dobu 6 měsíců by zamezilo úniku informací ke konkurenci. Porušení tohoto 

zákazu by mělo být trestáno pokutou. Dále by se v pracovní smlouvě v doložce o ukončení 

pracovního vztahu měla objevit podmínka, že zaměstnanec musí dát řádně vědět o ukončení 

pracovního vztahu. Zaměstnanci v řadové pracovní pozici bude automaticky vypovězena 

pracovní smlouvu, jakmile se 10 pracovních dní nedostaví do práce, aniž by upozornil svého 

vedoucího. Po těchto 10 pracovních dnech se zahájí ukončení pracovní smlouvy. Tento 

zaměstnanec by měl být trestán pokutou a to 50% procenty z jeho platu, který mu ještě nebyl 

vyplacen. Přístupová práva budou odchozímu zaměstnanci odebrána do dvou pracovních dnů 

od ukončení pracovního vztahu. Pracovníkům, kteří ze dne na den přestali chodit do práce, 

aniž by dali vědět příslušnému vedoucímu, budou přístupová práva odebrána po 10 

pracovních dnech od jeho posledního pracovního dne. Veškerá odebraná přístupová práva 

jsou dokumentována. Při ukončení pracovního poměru by pak dále měly být zdokumentovány 

veškeré vedené odevzdávané používané materiály. Měl by se zde brát důraz na vrácení 

přístupové karty, což by měla zajistit záloha 500 Kč při zapůjčení karet zaměstnanci při 

nástupu. Při změně pracovní pozice bude probíhat jak dokumentace, tak přidělaní 

přístupových práv, které zaměstnanec potřebuje k vykonávání práce. 

4.2.7. Bezpečnost přístupu 

Podnik by měl zavést postup dokumentace a plně dokumentovat všechny procesy v rámci 

řízení přístupu k síti a síťovým službám, tak aby předcházel zmatkům a kolizím v případě 

výskytu problému a oficiálně stanovil pravidla a povinnosti spojené s touto oblastí. Dále pak 

by měl podnik definovat časový rámec a postup kontroly pro pravidelné kontroly přístupů. 

Systém pak hlídá, zda uživatel, který přistupuje k objektu, má dostatečné oprávnění k dané 

činnosti. Tato pověření jsou pak uložena v Access Control Listu – ACL. Tyto ACL jsou 
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aplikované na jednotlivé adresáře či soubory. Technická implementace ACL je pak rozdílná 

jak v systémech s MS Windows nebo Linux. 

 

Zdroje opatření: Podnik má několik možností. Pověřit správce IT a členy vedení 

k vypracování požadavků a směrnic (hrozí ovšem snížená dostupnost správce). Další 

možností je najmout další IT specialisty. Nebo také pověřit externí osobu (pravděpodobně 

auditora) provedením analýzy a vypracováním doporučení pro sestavení směrnice. V zájmu 

snížení nákladů se jeví výhodné pověření správce vypracováním dokumentace a dohledem, 

popřípadě zpracováním dokumentace externě. Dále pak využití odpovědných pracovníků na 

každé pobočce a jejich proškolení správcem IT. Jako vhodné řešení se jeví zaměstnání dalšího 

IT specialisty, pro ulehčení správy IT správci a pro jeho zastupitelnost v rámci zajištění 

hladkého chodu IS/IT v době správcovi nepřítomnosti. Náklady na měsíční plat nového 

pracovníka support IS se dle aktuální situace na trhu práce dle serveru www.prace.cz pohybují 

v rozmezí 19 000 Kč až 27 000 Kč. Proto navrhuji nabídnout měsíční plat ve výši 23 000 Kč.  

 

Roční náklady na nově zřízenou pozici IS support činí 276 000 Kč  

4.2.7.1. Registrace a zrušení oprávnění 

Podnik by měl zdokonalit již probíhající praxi v podniku co se procesu registrace a zrušení 

oprávnění týče a navázat na dokument zabývající se řízením přístupu a především zavést 

proces dokumentace, definovat časový rámec pro pravidelné kontroly účtů (minimálně 1x za 

půl roku), přístupových práv a vybraných privilegií spojených s nimi. Tento proces by měl být 

uplatňován také při jakékoliv významnější změně související se změnou uživatelovy pracovní 

pozice či náplně práce. A obstarat uživatelům dokument vymezující jeho přístupová práva. 

 

Zdroje opatření: Pověření správce vypracováním dokumentace a dohledem. Dále pak využití 

odpovědných pracovníků na každé pobočce a pracovníka IS support, ale především pořízení 

doménového řadiče. 

4.2.7.2. Doménový řadič 

Cílem návrhu je poskytnout klientům všechny dostupné služby lokálně, aby v případě 

výpadku připojení k internetu mohli klienti lokálně pracovat (připojení na sdílené síťové 

disky přihlášení se do domény) a umožnit tím uživatelům přístup ke svému domovskému 

disku a sdíleným souborům kdekoli v rámci podnikové sítě. Služby doménového řadiče active 

directory by obstarával pomocí virtualizace především hlavní a nejvýkonnější server podniku 
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umístěný na pobočce v Brně. Vytvořil by se tak les s jednou doménou a 8 DC (z nichž 

centrální bude Brněnský DC a ostatní DC budou záložní- zajistí fungování Domény a dalších 

služeb sítě i když zrovna nebude pobočka propojena s centrálou) na serveru každé pobočky. 

Každý DC pak bude zároveň plnit funkci samostatného site a globálního katalogu, kromě 

menších poboček v Jeseníku, Karviné a Krnově, kde bude použit universal group membership 

caching, Rozdělení administračních oprávnění jednotlivým uživatelům bude řešeno na úrovni 

organizačních jednotek vyplývajících z organizačního schématu podniku  uvedeného 

v kapitole práce zabývající se analýzou podniku. Každý ze serverů je schopen samostatné 

práce i bez napojení na VPN, protože nabízí všechny následující služby:  

Adresářový server- úložiště uživatelských účtů a hesel  

Souborový server s antivirem 

Služby doménového řadiče s centrálním řízením účtů napříč celou sítí  

 

Proxy server podnik neuplatňuje, omezení jsou nastavena na poštovním serveru, VPN server 

zajišťuje společnost O2, služby DHCP, DNS a Radius  serveru zajišťuje v podniku síťová 

infrastruktura. 

 

 

Obrázek 20: Základní popis VPN propojení poboček pro funkci doménového řadiče 

zdroj:http://blog.bcvsolutions.eu/stavime-domenovy-radic-a-dalsi-sluzby-site-uvod/ 
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4.2.7.3. Zásada prázdného stolu 

Zásada prázdného stolu a prázdné obrazovky snižuje riziko neoprávněného přístupu, ztráty a 

poškození informací během nebo mimo pracovní doby. K tomu je zapotřebí jasná formulace 

pravidel a postupů vyvozování odpovědnosti za porušení těchto pravidel. Opatření by se měly 

týkat především momentálně nepoužívaných zařízení, které by měly být dozorovány, 

případně adekvátně chráněny. Jako vhodné opatření tiskáren a podobných zařízení se jeví 

identifikace tokenem či kódem na terminálu. Taktéž bezpečné uložení dokumentů (sejfy 

apod.) si vyžaduje zvláštní pozornost. 

 

Zdroje opatření: Jelikož podnik ani zaměstnanci nemají zkušenosti s touto formou 

bezpečnostních opatření, jako vhodná forma se jeví proškolení správce specializovanou 

externí firmou na téma klasifikace informací a jejich bezpečnost a konzultace potřebných 

bezpečnostních směrnic a investic do zabezpečení. Správce v návaznosti uspořádá postupná 

školení pro zaměstnance. 

 

Proškoleni budou vždy 2 pracovníci na každé pobočce, kteří se postarají o následný dohled 

nad dodržováním opatření a předání vědomostí dalším zaměstnancům v rámci náplně své 

pracovní činnosti. 

Cena: 4200Kč osoba= 67 200 Kč 

4.2.7.4. Bezpečnostní monitoring 

Bezpečnostní monitoring a použití ID slouží především k poznání bezpečnostního stavu 

(skutečných hrozeb a slabin). Nezbytným předpokladem pro zavedení bezpečnostního 

monitoringu je zavedení účinných opatření v oblasti řízení přístupu, zaznamenávání událostí a 

jejich dokumentace. Důležitým aspektem je ovšem také zajištění uchování důkazních 

materiálů a dosažení průkaznosti. Určitě závisí na použitých technologiích, bezpečnostní a 

ICT politice organizace, analýze rizik a následných protiopatření. Ideální stav je takové 

nastavení, které správce upozorní na bezpečnostní incident, který je v rozporu s určenými 

pravidly, zaznamená incident a zastaví jej zároveň se zalogováním. Takováto korelace je 

možná pouze implementací řešení schopných pracovat v reálném čase, která jsou ovšem 

poměrně nákladná. 

 

Zdroje opatření: Zavedení systémů pro bezpečnostní monitoring (například Security 

Manageru od firmy NetIQ nebo produkt firmy AdvaICT) a analýzu logů ve spolupráci 
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správce a externí firmy, společně s vypracováním dokumentace a postupů pro případ 

incidentu, ale především správně definované požadavky a bezpečnostní politika společnosti. 

 

Odhadovaná cena 1 zařízení cca 35 000 Kč nebo 3 000 Kč měsíčně v rámci podpory licencí 

na uživatele. 

4.2.7.5. Přístup k systémovým nástrojům 

Neautorizovaný přístup k systémovým nástrojům je zapotřebí jednoznačně kontrolovat a 

chránit. Použití systémových nástrojů, které jsou schopny překonat systémové, nebo aplikační 

kontroly by mělo být omezeno na minimum a přísně kontrolováno. Je vhodné oddělit tyto 

nástroje od aplikačních nástrojů, a pokud je přístup nezbytný používat postupy identifikace, 

autentizace a autorizace. Pro přidání potřebných nástrojů je vhodné použít časově omezený 

přístup.  Dokumentování v souvislosti s právy přístupu a security policy. 

 

Zdroje opatření: Jelikož se jedná o závažné nedopatření je zapotřebí důrazně upozornit 

správce, aby sjednal nápravu, zpracoval směrnici pro pověřené pracovníky na pobočkách jak 

vést záznamy a kontrolovat změny provedené správcem. Vše by měla usnadnit navrhované 

pořízení řadiče domény a zaměstnání IS support. 

4.2.7.6. Použití mobilních výpočetních a komunikačních zařízení 

Měla by být stanovena formální pravidla a přijata bezpečnostní opatření na ochranu proti 

rizikům používání mobilních výpočetních a komunikačních zařízení, především na ochranu 

informací proti vyzrazení. Pravidla by měla minimalizovat vliv lidského faktoru a zahrnovat 

fyzickou ochranu, kontrolu přístupu, kryptografické techniky, zálohování a antivirovou 

ochranu. V rámci pravidel by měly být určeny požadavky pro připojování mobilních zařízení 

k podnikovým sítím, ale také k připojení na veřejných místech. Měla by být k dispozici 

ochrana proti neautorizovanému přístupu a vyzrazení informací pomocí šifrování. Tato 

zařízení by měla být pravidelně zálohována. Vzdálený přístup by měl být umožněn pouze po 

úspěšné identifikaci a autentizaci. Prostředky by měly být chráněny proti odcizení, 

formulovány postupy a vyvozena odpovědnost v případě, že se tak stane. 

Zdroje opatření: Jako opatření pro toto kritérium bych volil vypracování pravidel a provedení 

uvedených opatření správcem a IS support na všech podnikových mobilních zařízeních i na 

zařízeních umožňující přístup pro tato zařízení. Školení provedou pracovníci na pobočkách, 

kteří se budou účastnit školení bezpečnosti. 
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4.2.8. Ověření účinnosti navrhovaných opatření 

Pro ověření účinnosti a správnosti provedených opatření by bylo vhodné provést konzultaci 

s auditorem IS a pro případné nedostatky provést nápravu dle pokynů auditora a koncepi 

kroků pro zajištění informační bezpečnosti dle ISO 27000, příručky ISMS (Information 

Security Management System). 

 

Odhadovaná cena konzultace s auditorem, reflexe IS/IT a následné zpracování opatření činí 

cca 25 000 Kč. 

4.3. Návrh elektronického systému prodeje B2B a e-procurement spojeného se 

systémem pro interní i externí spolupráci 

Na základě výše vykonaných analýz byla zjištěná mimo jiné potřeba zavedení elektronického 

systému prodeje B2B a e-procurement propojeného s informačním systémem v podniku 

společně s integrovaným systémem pro spolupráci s dodavateli a zákazníky v zájmu podpory 

prodeje, větší provázanosti s dodavateli a odběrateli i ostatními zaměstnanci formou online 

komunikace. 

 

Mělo by se jednat o komplexní systém, který poskytne dodavatelům a odběratelům nástroj 

propojený s IS a elektronickým katalogem vhodný k elektronické komunikaci, získání zpětné 

vazby a podpoře chodu společnosti, spojí všechny části podniku díky integraci softwaru pro 

teamovou spolupráci a přispěje ke zvýšení efektivnosti chodu podniku. Součástí by mělo být 

zavedení e-shopu  na principu B2B propojeného s informačním systémem společnosti, na 

jehož popularizaci bych použil systém výhod, slev a odměn uživatelům používajícím e-shop. 

Mezi požadavky kromě implementace řešení patří také to, aby tyto aktivity neohrozili 

významným způsobem činnost podniku, což by mohlo zasáhnout odběratele. 

 

Cíle projektu- zahrnují implementaci webové aplikace obsahující webové stránky jako 

komunikační nástroj a rozhraní pro získávání objednávek a vytváření poptávek s přenosem 

dat do IS myWAC. 
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4.3.1. Stručná charakteristika navrženého systému  

Pro podporu prodeje se firma rozhodla využít webové aplikace s následujícími funkcemi: 

1) Marketingový komunikační nástroj– novinky, akce, soutěže a výstavy 

2) Rozhraní pro získávání objednávek od obchodních zástupců a zákazníků s  

přenos důležitých údajů do IS myWAC (fakturace, vedení pohledávek a skladu atd.) 

3) Interní i externí elektronický komunikační nástroj 

 

V úvodu je důležitá separace obou požadovaných funkcí. Jelikož cílem webové prezentace je 

informovat a upoutat koncové spotřebitele co možná nejrozmanitější a nejpoutavější formou, 

aby zvýšil poptávku po zboží v maloobchodních prodejnách. Tyto prodejny jsou ovšem 

zásobovány pomocí velkoobchodů a obchodních zástupců. Kteří ocení daleko více pro své 

objednávky přehlednost, zabezpečení spolehlivost, aktuální informace o stavu zásob a přímý 

kontakt s prodejci, nežli poutavé grafické zpracování. Proto je B2B rozhraní pro získávání 

objednávek graficky odlišeno a odděleno od webové prezentace, je do něj integrovaná 

komunikační část a je spojeno s IS myWAC pro vedení elektronického katalogu. 

4.3.1.1. Implementace aplikací a webů 

Cílem implementace je úspěšně nainstalovat a zprovoznit dodávanou aplikaci. Implementace 

by neměla být omezována žádným systémem, její vyšší úrovní pak je integrace, která 

zajišťuje spolupráci mezi novým systémem a systémy stávajícími, dalšími aplikacemi apod. 

4.3.1.2. Rozhraní pro získávání objednávek  

Cílem je vytvořit B2B rozhraní které bude sloužit k distribuci zboží v prodejních sítích, ve 

kterých mohou se společností komunikovat dodavatelé, odběratelé a obchodní zástupci. 

Prodávající v tomto druhu obchodu zná předem nakupujícího a neobsluhuje konečné 

spotřebitele. Hlavním důvodem pro použití je snížení nákladů a času na transakce a usnadnění 

firemních procesů, jež zajistí propojení se IS myWAC. 

4.3.1.3. Koncepce řešení 

Jako řešení jsem zvolil klasický model server-klient, kde klientem bude obyčejný www 

terminál (internetový prohlížeč), čímž je zajištěn hlavní požadavek na přístupnost – 

dostupnost nezávazně na platformě. B2B rozhraní poběží tedy stejně jako webová prezentace 

na webovém serveru a propojenost s ISmyWAC zajistí webová aplikace. 
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Hlavní výhody zvoleného modelu:  

 cena => využití volné kapacity pro B2B rozhraní nezvyšuje fixní náklady 

 multiplatformost – www server může běžet na v současnosti obou hlavních 

serverových platformách (linux/windows), firma tedy může využít současné IT 

zaměstnance, kteří spravují systém myWAC 

 

Obrázek 21: Schéma navrhovaného B2B řešení 

Zdroj: http://www.skyworthttg.com/en/solutions/federation-provisioning/images/diagram-

1.jpg 

4.3.1.4. Architektura programového vybavení 

 

Obrázek 22: Návrh architektury programového vybavení 1 

Zdroj:vlastní 
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Obrázek 23: Návrh architektury programového vybavení 2 

Zdroj:vlastní 

4.3.2.  Popis činnosti (objednávka zboží v elektronickém obchodě) 

Popis objednávky zboží do značné míry čerpá z EPC diagramu analyzovaného procesu 

objednávky jakožto hlavního procesu v podniku. Na počátku celého procesu stojí návštěva 

webové prezentace podniku, jejího elektronického obchodu. Po výběru zboží se uživatel 

buďto přihlásí jako již registrovaný uživatel, nebo po zadání potřebných údajů, potvrzení 

správnosti údajů administrací elektronického obchodu (jelikož se jedná o B2B model 

obchodování budou schváleni pouze vybraní uživatelé na základě důležitosti pro podnik), 

nebo po případné změně údajů, se registruje jako nový uživatel a zadané údaje se uloží do 

databáze. Následně si zákazník přidá vybrané zboží do virtuálního nákupního koše a ověří 

správnost výběru, případně změní výběr, či počet požadovaných kusů, nebo odebere veškeré 

zboží a v nákupu již nepokračuje. Po úspěšném ověření správnosti vybraného zboží si 

zákazník vybere z nabízených způsobů dopravy a platby a potvrdí všechny údaje potřebné pro 

souhrnnou sumarizaci objednávky. Na objednávku reaguje obsluha podle dostupnosti zboží na 

skladě, či podle dodacích lhůt a to buďto zamítavě a zákazníkovi je nabídnuto alternativní 

zboží, nebo kladně, objednávku potvrdí a případně doobjedná u dodavatele. Následně je 

objednávka předána k fakturaci a zadání do daňové evidence. Vyfakturovaná objednávka je 

předána do skladu, kde je skladníky vychystána a připravena k expedici. Poté je zboží 

předáno dle vybraného způsobu dopravy k expedici, o čemž je zákazník informován pomocí 

emailu. Nebo je zaslán email s informací, že zboží je připraveno k vyzvednutí na pobočce. 
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V diagramu je reflektována také možnost okamžité platby při převzetí zboží, přestože 

v poměrech velkoobchodu je přímá platba spíše vyjímkou a většina plateb probíhá v podobě 

splatné faktury těsně před vypršením doby splatnosti. 

4.3.2.1. Registrace 

V elektronickém obchodě budou mít možnost nakupovat pouze ověření a registrovaní 

zákazníci. 

4.3.2.2. Doprava 

Dle objemu odebraného zboží poskytuje firma dopravu pomocí vlastních automobilů, 

v případě velkých dodávek prostřednictvím expediční společnosti. Další možností odběru 

zboží je osobní odběr zboží přímo na vybrané pobočce. 

4.3.2.3. Platby 

Nejpreferovanější formou platby mezi zákazníky je platba formou faktury, proto ve výčtu 

nabízených možností plateb nesmí tato forma platby chybět. Další nabízenou formou platby je 

bankovní převod na účet.  Při této formě platby bude zákazníkovi systémem přidělen 

variabilní a specifický symbol (za účelem identifikace příchozí platby). Tyto údaje budou 

uživateli po potvrzení správnosti zadaných údajů o nákupu zaslány na zadanou emailovou 

adresu. Dále pak platba v hotovosti při převzetí zboží či na prodejně. 

 

Zjednodušené schéma EPC diagramu procesu nákupu v elektronickém obchodu 

Návštěva 
e-shopu

XOR

XORXOR XOR

Ukončení 
objednávky

Registrace 
nového 

uživatele

login objednání
Zpracování 
objednávky

Dodání

Vydání 
objednávky

 

Obrázek 24:Zjednodušené schéma EPC diagramu hlavního procesu 

Zdroj:vlastní 
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Proces registrace nového uživatele a hlavní proces objednávky 

Protože se jedná o elektronický obchod navázaný na informační systém, záleží na nastavení 

elektronického obchodu, v kterých fázích tohoto diagramu bude informační systém zapojen 

pro zápis a čtení. Teoreticky je možné zapojení informačního systému téměř do všech částí 

procesu spojeného s objednáním zboží, ale pro zjednodušení bylo tak učiněno pouze u 

vybraných částí. 

V níže zobrazených procesech nebylo uvažováno možné ukončení procesu jak ze strany 

zákazníka, tak ze strany dodavatele. 
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Obrázek 25:EPC diagram pro proces registrace nového uživatele 

Zdroj:vlastní 
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Obrázek 26:EPC diagram pro proces objednávky v elektronickém obchodu 

Zdroj:vlastní 
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Z uvedených diagramů je patrné jaké procesy by měl podnik personálně zajistit v zájmu 

provozování elektronického obchodování B2B. 

4.3.3. Intervenční oblasti 

V tomto případě bude provedenou změnou zasažen celý podnik, protože dojde ke změně ve 

způsobu práce s informačním systémem, jehož součástí se stanou nové prvky týkající se 

obchodu a komunikace, s nimiž se budou muset pracovníci na všech pobočkách muset naučit 

zacházet a změnit své pracovní návyky, což bude mít vliv na téměř všechny prvky a činnosti 

podniku. 

 

technologické vybavení - dojde především ke změně softwarového vybavení serverů, protože 

bude potřebná jejich optimalizace pro zavedení modulů, popřípadě koupě dalšího serveru. 

 

informační a komunikační toky - změna bude mít za následek jejich zefektivnění, díky 

čemuž by mělo dojít ke zlepšení a zefektivnění také v oblasti řízení procesů a lidských zdrojů. 

 

lidské zdroje a procesy v podniku - změna způsobí nutnost přizpůsobení ze strany 

zaměstnanců podniku, ti se budou muset naučit pracovat s novým systémem, v čemž by jim 

mělo pomoct školení a případná další podpora ze strany správce IT a zodpovědných 

pracovníků. Změna by měla mít také vliv i na část procesů, kde by mělo dojít ke zvýšení 

efektivity. 

4.3.4. Sponzor změny 

V našem případě se jedná o předsedu představenstva s příslušnou rozhodovací pravomocí, 

která umožní start změny. Souhlas s danou strategií a metodami její implementace představuje 

zároveň delegaci pravomocí a disponibilitu zdrojů pro ty, kteří proces řídí. Sponzorství lze v 

tomto případě považovat za podmínku nutnou, nikoliv postačující. Bez souhlasu a podpory 

sponzora nelze danou změnu realizovat. Klíčovým partnerem pro sponzora je agent 

implementace. 

4.3.5. Agent změny 

Změna proběhne pod záštitou generálního ředitele, který bude osobně dohlížet na provedení 

změny a na její hladký průběh. Cílem je, aby změna proběhla co nejrychleji a bez vážnějších 

komplikací. Osobní angažovanost ředitele má také zajistit, aby změna v co možná nejmenší 

míře ovlivnila zaměstnance a aby byly případné problémy řešeny promptně a efektivně. 
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Úkolem agenta změny je také připravit podnik na provedení změny způsobem, který zajistí 

očekávaný přínos. 

4.3.6. Odpovědnost členů týmu 

Koordinací realizace bude pověřen tým, jehož vedoucím bude vedoucí obchodního oddělení a 

členy budou finanční ředitel, personalista a správce IT. Takto sestavený tým bude 

koordinovat kroky směřující k naplňování cílů v oblasti IS/IT.  

Vedoucí obchodního oddělení -  řízení činnosti týmu 

- strategické, taktické a operativní informace z oblasti    

 obchodu 

- informace poskytované zákazníkům a dodavatelům 

- participace obchodního úseku na rozvoji IS/IT 

Finanční ředitel -   strategické, taktické a operativní informace z ekonomické oblasti 

- informace poskytované akcionářům, státním institucím a  

financujícím subjektům 

-  participace ekonomického úseku na rozvoji IS/IT 

Personalista - zabezpečování pracovníků, včetně školení zaměstnanců 

v souvislosti s rozvojem IS/IT 

- participace personálního oddělení na rozvoji informačních systémů 

Správce  IT- rozvoj IS/IT v souladu s přijatou strategií podniku 

4.3.7. Analýza rizik 

Pro zpracování analýzy možných rizik souvisejících s navrhovaným projektem bylo učiněno 

rozhodnutí založit jej na metodě RIPRAN. Výstupem by mělo být komplexní zhodnocení 

jednotlivých rizik, jehož výsledkem bude seznam možných rizik, která mohou nastat v 

souvislosti s daným projektem. Součástí by také měla být kvantifikace rizik s ohledem na 

vážnost jejich dopadu na úspěšné provedení této změny, ale také seznam a popis možných 

opatření vedoucích k zamezení jejich výskytu. 

[21] 
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č. 

rizika Hrozba Scénář 
Hodnota 

rizika Návrh na opatření   

Nová 

hodnota 

sníženého 

rizika   

Nová hodnota 

třídy sníženého 

rizika   

1 Pozdní dodání 

Volba nevhodných a 

nezkušených členů 
týmu se špatnými 

odhady a nepřesnými 

požadavky  VHR 

Důkladný výběr projektového 

týmu, vymezení dostatečných 

prostředků na projekt SHR 

Zkušený a sehraný 

tým s dostatečnými 

prostředky 

2 Pozdní dodání 

Špatně definovaná 

komunikace a 

nedostatečná iniciativa 
při spolupráci týmu SHR 

Správné nastavení sdílení všech 
informací od uživatele ale i od 

celého týmu a pečlivá analýza a 

konzultace s odborníky 
v předprojektové fázi NHR 

Zamezení pozdnímu 

dodání, celková 
rezerva 

3 

Nedostatečná 

komunikace s 
uživateli 

projektu 

Nespokojenost 
personálu a častá 

operativní podpora SHR 

V plánu projektu jasně vymezit 

způsoby a techniky komunikace, 

frekvence pravidelné konzultace a 
odezvy na požadavky.  Zabezpečit 

zpětnou vazbou od uživatelů NHR 

Omezení 

komunikačních 
problémů, časových 

prodlev a nákladů 

4 Pozdní dodání 

Problémy s dodavateli 

SW a Outsourcingu 

(Finanční problémy, 

nespolehlivost) SHR 

Pečlivý výběr zkušeného 

dodavatele s dobrými referencemi, 
případně zajištění náhradního 

dodavatele, smluvní penále za 

zpožděnou dodávku (reinvestice do 

personálu) NHR 

Kvalitní a zkušený 

dodavatel 

5 

Informační 
toky mimo 

podnik 

Únik citlivých dat 

mimo podnik SHR 

Výběr spolehlivého dodavatele, 

právní ochrana, přístupová práva NHR 

Spolehlivý 

dodavatel, 

jednoduchá 

vymahatelnost 
práva, vyšší 

bezpečnost 

6 

Nenaplnění 

původních 
představ 

očekávání  

Absence porad 
pracovních skupin se 

zástupci dodavatele VHR 

 Zajistit pracovníka pro 

organizování a vedení porad 
interních i externích a dohledem 

nad prováděním prací SHR 

Zajištění dodání dle 
požadavků a 

představ 

7 

Překročení 

nákladů 
projektu 

Změna specifikace či 

požadavků v průběhu 
realizace projektu SHR 

Jasné stanovení podmínek pořízení 

nového řešení, vymezení 

prostředků předem včetně 

dostatečné rezervy, expertní 
odhady NHR 

Zamezení 
překročení nákladů 

8 

Konzervativno

st odběratelů a 

dodavatelů 

Neochota přejít na 

elektronický B2B 

systém SHR 

Prezentace výhod elektronického 

obchodu pro odběratele + Návrh 

jeho zvýhodnění a spolupráce 

v návrhové části  NHR 

Zajištění podnícení 

k využívání 

elektronických 

objednávek 

9 

Špatná 

implementace 

do stávajícího 

systému 

Nemožnost debugovat 

systém NHR 

Vytvoření kompletní externí zálohy 

v době před implementací 0 

Obnova původního 

stavu 

10 

Nespokojenost 

zaměstnanců 

s poskytovaný
mi službami 

Stížnosti zaměstnanců 
na poskytnuté řešení SHR 

Zajištění kvalitních služeb 

dokumentace, školení a případného 
doškolení  NHR 

Zajištění kvalitního 

řešení s případnou 

možností 

individuálního 
doškolení 

Tabulka 7: Analýza rizik dle metody RIPRAN  

Zdroj:vlastní 
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4.3.7.1. Vyhodnocení rizik 

Číslo rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Legenda 

Pravděpodobnost 

výskytu rizika 
v n s s n s n s n s 

  
v vysoká 

Velikost dopadu 

na projekt 
s v s s v v v s n s 

  
s střední 

Celková hodnota 

rizika 
v s s s s v s s n s 

  
n nízká 

Tabulka 8: Vyhodnocení rizik 

Zdroj:vlastní 

4.3.7.2. Opatření k snížení rizik 

1. Aby se předešlo riziku vzniku problémů při zpracování projektu a jeho implementaci, 

je především potřeba vybrat sehraný tým, který má dostatek zkušeností, dokáže 

odhadnout náročnost projektu i své možnosti a disponuje potřebnými prostředky pro 

zvládnutí zadaného projektu. Tímto se nesnižuje jen pravděpodobnost naplnění 

některé ze souvisejících hrozeb, ale i velikost dopadů, jelikož takový tým dokáže 

flexibilně reagovat na vzniklé situace a operativně je řešit. 

 

2. Opoždění projektu je možné předejít dokumentací definující sdílení všech informací 

proudících v projektovém týmu i mimo něj a dohledem na její dodržování. Důležitá je 

také průběžná konzultace s dodavateli i nezávislými odborníky, jejichž 

prostřednictvím je možné předejít chybám způsobeným nepřesnými odhady, nebo je 

alespoň minimalizovat. 

 

3. Nejlepší cestou jak předejít problémům s nedostatečnou komunikací s uživateli 

projektu je zainteresovat je přímo do návrhové části, tak aby si usnadnili svou práci a 

reflektovali také své tužby, představy a postřehy spojené s touto změnou, proto je 

zapotřebí v plánu projektu jasně vymezit způsoby a techniky komunikace, frekvence 

pravidelné konzultace a odezvy na požadavky.  Čímž by měla být zabezpečena zpětná 

vazba od uživatelů 

 

4. Riziku problémů s dodavateli je možné předejít především důkladnou analýzou a 

následným výběrem kvalitního, ověřeného dodavatele s dobrými referencemi. Dopad 

rizika je možné také minimalizovat vyhrazením určité časové rezervy pro řešení 

podobných situací. 



93 

 

 

5. Vzniku toků směřujících citlivé informace mimo podnik lze předejít především 

zavedením kvalitního systému informační bezpečnosti a minimalizováním počtu 

činností, při kterých se těmito informacemi zachází. Samozřejmě je zapotřebí také 

výběr důvěryhodných dodavatelů a návrh smluv, které předem zajistí co nejlepší 

vymahatelnost práva v případě, že incident nastane. 

 

6. Nenaplnění původních představ a očekávání můžeme předcházet pověřením 

pracovníka pro organizování a vedení porad interních i externích se zaměstnanci, 

dodavateli řešení, zboží i zákazníky a dohledem nad prováděním prací, aby nedošlo 

k špatnému pochopení představ od všech zainteresovaných stran nejlépe formou 

systémového integrátora. 

 

7. Riziko zvýšení nákladů, nebo disponibilních prostředků během realizace projektu je 

možné zmírnit především předem jasně stanovenými podmínkami a vymezenými 

prostředky pro tento účel, případně definovanou finanční rezervou. 

 

8. Riziko konzervativnosti odběratelů lze účinně minimalizovat návrhem cenových, 

zvýhodnění, soutěží, odměn a benefitů. Dodavatele je ovšem nutné přesvědčit 

o úspoře nákladů, pracnosti a větší flexibilitě prostřednictvím prezentací na firemních 

akcích a rautech pořádaných pro dodavatele, nebo pomocí podobných nástrojů, jako u 

odběratelů. 

 

9. Rizika spojená s SW a jeho parametry je možné zmírnit důkladnou analýzou IS/IT a 

konzultací s odborníky, na jejichž základě je možné zvolit optimální skladbu SW tak, 

aby byl vhodný z hlediska kvality i kompatibility. V případě nemožnosti 

implementace do stávajícího řešení, nebo problémů při ní lze riziko vyloučit 

několikanásobnou zálohou komplexního systému do bezpečných lokalit a případnou 

obnovou. 

 

10. Odmítavé stanovisko ze strany zaměstnanců podniku lze minimalizovat především 

účinným způsobem školení, které zajistí personálu potřebné znalosti pro orientaci 

v novém řešení a dostupnou dokumentací, která v případě nejistoty poskytne potřebné 

informace. Zmíněnými kroky bychom měli předejít rezistenci a absenci motivace k 
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práci s novým řešením. Dalším důležitým prvkem je agent změny, který by měl 

prosadit kladný postoj ke změně napříč celým podnikem. 

4.3.8. Časový harmonogram realizace 

# 
Název 

Doba trvání 
(dny) Předchůdci Zahájeni Dokončení 

1 Zadání projektu 1 
 

9.11.12 9.11. 12 

2 Analytická fáze 3 
 

12.11.12 14.11.12 

3 Analýza současného stavu IS/IT 3 1 12.11. 12 14.11. 12 

4 Analýza struktury podniku a informačních toků 2 1 12.11. 12 13.11. 12 

5 Získání potřebných podkladů 0 3;4 14.11. 12 14.11. 12 

6 Přípravná fáze 16 
 

15.11.12 6.12.12 

7 Vypracování dokumentace projektu 7 3;4 15.11. 12 23.11. 12 

8 Připomínkové řízení 2 7 26.11. 12 27.11. 12 

9 Výběr poskytovatelů služeb 2 8 28.11. 12 29.11. 12 

10 Studie proveditelnosti 1 8 28.11. 12 28.11. 12 

11 Plán uskutečnění změny 2 10 29.11. 12 30.11. 12 

12 Zadání objednávek 1 9 30.11. 12 30.11. 12 

13 Dodání potřebných komponent 4 12 3.12. 12 6.12. 12 

14 Dokončení příprav na implementaci 0 11; 13 6.12. 12 6.12. 12 

15 Operativní fáze 23 
 

29.11.12 31.12.12 

16 Operativní podpora 22 10 29.11. 12 28.12. 12 

17 Implementace systému 5 13; 11 7.12. 12 13.12. 12 

18 Zaškolení pracovníků 5 13 7.12. 12 13.12. 12 

19 Zkušební provoz 10 17 14.12. 12 27.12. 12 

20 Finální zátěžové a systémové testování 1 19;18 28.12. 12 28.12. 12 

21 Příprava na přechod systému do plného provozu 2 19 28.12. 12 31.12. 12 

22 Přechod na plný provoz 0 21;20 31.12. 12 31.12. 12 

23 Kontrolní fáze 10 
 

1.1.13 14.1.13 

24 Dohled nad provozem 10 21; 16; 20 1.1.13 14.1. 13 

25 Předání plně funkčního systému 0 24 14.1. 13 14.1. 13 

Tabulka 9: Časový harmonogram realizace změny 

Zdroj:vlastní 

 

Nejprve bude zapotřebí provést analýzu současného stavu, struktury a informačních toků. 

Součástí analýz je sběr informací o stavu IS/IT, na jejichž základě můžeme identifikovat 

případné nedostatky. Uvedené analýzy jsou důležité zejména kvůli informacím potřebným 

k možnému zpracování reengenieringu procesů. 

 

Po provedení uvedených analýz je zapotřebí zpracovat projektovou dokumentaci, která 

obsahuje detaily ohledně prováděné změny. Patří mezi ně především změny týkající se 



95 

 

podniku, návrhu jednotlivých prostředků nezbytných k uskutečnění změny, ekonomická 

analýza a návrh realizace projektu. V případě výskytu určitých nejasností následuje studie 

proveditelnosti, jejímž prostřednictvím se určí, jestli je projekt realizovatelný a do jaké míry 

lze splnit stanovené požadavky. Pokud je projekt doporučen k realizaci, pak následně dochází 

k výběru dodavatelů komponent. 

 

Poté se detailně naplánuje implementace řešení kvůli co nejhladšímu a nejrychlejšímu 

průběhu a optimálnímu zvládnutí všech činností. 

 

Následuje jádro celé změny-samotná implementace B2B komunikačního portálu, dojde tedy k 

nainstalování všech modulů a aplikací a jejich integraci do IS. 

 

Po implementaci dochází ke spuštění zkušebního provozu pro otestování funkčnosti řešení a 

jeho sledování z hlediska úrovně optimalizace v rámci podniku, během zkušebního provozu 

probíhá také školení personálu podniku, tak aby byl schopen s novými nástroji efektivně 

pracovat. 

 

V průběhu zkušebního provozu je prostor k odstranění případných chyb a nekompatibility, 

pakliže je řešení připraveno k nasazení do provozu provede se zátěžové a systémové testování 

a detailní lazení pro finální přechod do plného provozu. 

Poslední fází změny je fáze kontrolní, během níž probíhá dohled nad provozem nového 

funkčního B2B komunikačního portálu. 

 

Graf 4: Síťový graf- metoda kritické cesty 

Zdroj:vlastní 
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Kritická cesta je tvořena činnostmi: 1 – 3 – 7 – 8 – 9 – 12 – 13 – 17 – 19 – 21 – 24 – 25 dle 

uvedeného časového plánu. Prodlení v kterékoli z těchto činností by způsobilo prodloužení 

doby trvání projektu. Celková doba trvání projektu je 46 dní při 8 hodinové denní pracovní 

době a 40 hodinovém pracovním týdnu. 

4.3.9. Návrh řešení 

Jako řešení jsem zvolil vlastní technické řešení. Hlavní výhodou je možnost přímé kontroly 

nad hardwarem. Dalším kladem je možnost ušetřit náklady v případě integrace do současné IT 

struktury firmy – např. firma již provozuje určité servery, zaměstnává správce IT a podobně. 

V případě nutnosti řešit nějaký problém se není nutné spoléhat na dostupnost externí firmy. 

Mezi hlavní nevýhody řešení patří vyšší počáteční náklady a potřeba mít nad prostředky 

neustálý dohled – např. vyčlenění času určitých zaměstnanců. 

4.3.9.1. Návrh programových prostředků 

Project Management and Collaboration software 

Základem programových prostředků je webová aplikace pro spolupráci a v něm integrovaný 

zabezpečený modul pro komunikaci. Aplikace, která umožní komunikaci mezi obchodními 

zástupci a managementem, základní plánování a sledování úspěšnosti plnění cílů a 

v neposlední řadě také možnost odběratelů zasílat objednávky a poptávky. 

 

Hlavní požadavky na nakoupený software pro rozšíření: 

 obsahovat základní požadované funkce  

 možnost dopisovat pluginy 

 programovací API nebo otevřený kód 

 používat technologii schopnou komunikace s IS myWAC 

 

Zvolené řešení 

Jako řešení jsem zvolil produkt activeCollab od firmy A51, jedná se o komerční řešení, 

poskytují však plně otevřený zdrojový kód a programovací API. Program pro svůj běh 

využívá skriptovací jazyk PHP. 

Program je kompletně v češtině a obsahuje plně modulární prostředí, modul pro komunikaci 

mezi obchodními zástupci, managementem a klienty je již obsažen, software také obsahuje 

doplňkové moduly (monitorování/delegování úkolů, timetracking funkce aj.).  

[20] 
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Webová prezentace bude spravována na běžně dostupném CMS (content management 

software), jenž umožní i běžnému zaměstnanci ve firmě upravovat obsah webové prezentace. 

Jako zvolený systém jsem vybral program Wordpress, který je osvědčeným CMS systémem a 

je k dispozici zdarma.  

[17] ; [20] 

Integrace s IS myWAC 

Dodavatel doprogramuje a zajistí podle potřeb společnosti napojení na IS myWAC. 

Plánována doba vývoje je asi 1-4 týdny. Odhadovaná cena pak činí 10 000 – 40 000 Kč.  

4.4. Zhodnocení návrhů 

4.4.1. Ekonomické zhodnocení 

4.4.1.1. Náklady na informační strategii 

Kompletní návrh byl vyhotoven autorem práce, náklady na vytvoření informační strategie lze  

tedy považovat za nulové. V otázce jejího naplňování podnik stanovil maximální částku 

výdajů na IS/ICT na 1 000 000 Kč.  

 

Náklady na realizaci elektronického systému prodeje B2B a e-procurement spojeného s 

rozhraním pro interní i externí spolupráci 

Náklady Suma (Kč) 

Náklady na software licence ActveCollab + zabezpečený komunikační modul 13 500 

 myWAC E-Business 42 000 

* Náklady na případný hardware nový server při nedostatečném výkonu současných 55 000 

Náklady na zavedení systému integrace modulu pro spolupráci 10 000 - 40 000 

  Propojení webové prezentace s B2B rozhraním a layout 35 000 

Náklady spojené s projektem cestovné + čas strávený na cestě 10 000 

  dokumentace 7 200 

Náklady na služby zaškolení personálu 30 000 - 50 000 

Nepřímé náklady ostatní náklady 4 800 

Celkové náklady   

152500 - 202500 

*207500-257500 

Tabulka 10: Analýza odhadovaných nákladů navrhované změny 

Zdroj:vlastní 
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Náklady na IT personál 

Návrhem je ponechání současného správce podnikového IS/ICT a v zájmu ulehčení správy 

IS/IT správci a pro jeho zastupitelnost v rámci zajištění hladkého chodu IS/IT v době 

správcovi nepřítomnosti najmout pracovníka IS support. Náklady na měsíční plat nového 

pracovníka support IS se dle aktuální situace na trhu práce dle serveru www.prace.cz pohybují 

v rozmezí 19 000 Kč až 27 000 Kč. Proto navrhuji nabídnout měsíční plat ve výši 23 000 Kč.  

 

Roční náklady na nově zřízenou pozici IS support činí 276 000 Kč. 

 

Náklady na obnovu hardware 

Náklady na obnovu HW nejsou v této koncepci detailně rozpracovány, protože podnik 

disponuje poměrně moderním HW vybavením, ale v zájmu pojištění rizik poruchy HW 

vybavení byla ustanovena rezerva 200 000 Kč. 

 

Náklady na zajištění bezpečnosti podnikových aktiv 

Náklady na bezpečnost podnikových aktiv jsou rozděleny do několika částí, některé využívají 

současného stavu v podniku a současných zaměstnanců, jiné si žádají investici do již 

zmíněného personálu či ostatních opatření. Pro přehlednost uvádím souhrnný přehled investic 

pro realizaci návrhů opatření, které nejsou součástí již vynakládaných prostředků podniku na 

IS/IT.  

Náklady Suma (Kč) 

IP kamery v prostoru serverovny - 8x 22 072 

Síťové úložiště na pobočkách a centrální úložiště raid 1- 9x 50 094 

Šifrovací program CryptoExpert 8.16- 19x 16 929 

Školení zaměstnanců externí firmou- 16x 67 200 

Zavedení systémů pro bezpečnostní monitoring NetIQ  35 000 

Konzultace s auditorem 25 000 

Celkové náklady 216 295 

Tabulka 11: celkové náklady na zajištění bezpečnosti podnikových aktiv (zdroj vlastní) 

Zdroj:vlastní 

Celkové předpokládané náklady všech navržených opatření se pohybují v rozmezí od  

844 795 Kč po 949 795 Kč zbytek disponibilních finančních prostředků dostupných pro 

informační strategii bude ponechán jako rezerva pro nepředpovídané události. 
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Navržená opatření by měla zvýšit bezpečnost jak celého objektu tak i zařízení které se 

používají nebo vynášejí mimo organizaci. 

4.4.2. Předpokládané přínosy navrhovaných změn a opatření 

Předpokládané přínosy elektronického systému prodeje B2B a e-procurement spojeného 

s rozhraním pro interní i externí spolupráci 

 Efektivnější poskytování informací 

 Přehlednější nabídka zboží, dostupná nonstop 

 Využití globálního charakteru internetu 

 Efektivnější objednávkový a poptávkový systém, větší míra jeho automatizace a napojení 

na informační systém 

 Snížení časových ztrát způsobených předáváním papírových dokladů. 

 Urychlení styku s obchodním partnerem neomezené časem a místem. 

 Umožnění dodávek s přímou vazbou na stav zásob, což je spojeno s minimalizací nákladů 

na skladování, evidenci a prostory. 

 Využití aktuálního stavu 

 Zlepšení interní i externí komunikace 

 Vyšší návštěvnost webových stránek 

 Využití potenciálu internetu, tedy globálního neomezeného trhu a komunikačního kanálu 

 Navýšení povědomí o společnosti 

 Napojení na firemní systémy 

 Snížení celkových administrativních nákladů. 

 Další možnost oslovení zákazníků 

 

Předpokládané přínosy informační strategie kromě projektu elektronického systému 

prodeje B2B a e-procurement spojeného s rozhraním pro interní i externí spolupráci 

 Přechod od nesystémového a neuceleného řízení podnikového IS/IT ke koncepci 

řízené a komplexní 

 Efektivní řízení investic vkládaných 

 Řízené odstranění nebo snížení rizik v oblasti IS 

 Zavedení systémového a systematického přístupu při používání IS/IT 

 Zvýšení povědomí a odpovědnosti zaměstnanců při práci s informacemi 
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 Zvýšení důvěryhodnosti pro partnery 

 Trvalé monitorování a zlepšování systému řízení bezpečnosti informací  

 Centralizace dat a snížení chyb 

 Konkurenční výhoda, kultivace Image a firemní kultury 

 Zavedení politiky používání síťových služeb a konzistence přístupových pravidel 

 Pravidla pro šíření informací a schvalování 

 Definice jednotných pravidel ukládání a archivace dat a jejich dokumentace pro 

automatizovaný systém pravidelného zálohování podnikových dat. 

 Zastupitelnost správce v době správcovi nepřítomnosti a jeho menší vytíženost 

 Definice zabezpečení systému a dokumentace pravidel z pohledu zabezpečení před 

hrozbami fyzickými, lidskými a hrozbami přístupu, souvisejícího s vyvozením 

zodpovědnosti a sankcí. 

 Zavedený systém školení s podrobnou dokumentací 

 Hodnocení pravidelné zpětné vazby od uživatelů pro zjištění úrovně spokojenosti, 

očekávání, námětů a přání. 

  



101 

 

Závěr 

Kvalitní a moderní informační systém v dnešní době již není výsadou pouze velkých firem, 

ale stále více se stává nepostradatelným i pro malé a střední firmy. Zjednodušení a vyšší 

efektivitu práce mohou tyto systémy zajistit jen za předpokladu, že jsou kvalitní, s dobrou 

vizí, odpovídají konkrétním požadavkům podniku a podnik je umí efektivně a bezpečně 

využívat.  

 

V předkládané práci jsou přehledne shrnuty teoretické poznatky zabývající se oblastí IS 

současnosti s nastíněním trendů a vývojových směrů týkající se nejenom informačních a 

komunikačních technologií používaných ve spojení s IS, ale také částečně oblasti bezpečnosti 

IS/IT, strategického řízení IS/IT a řízení rizik. 

 

V práci byl nejprve popsán podnik, jeho okolí, současná situace týkající se řešené 

problematiky a dále byly provedeny interní i externí analýzy podniku, v čele s nosnou 

analýzou HOS 8, na jejichž základě jsem dospěl k závěru, že společnost nedostatečně vytváří 

potřebnou dokumentaci a stav oblastí týkajících se orgware, peopleware, managementu IS a 

informovanosti zaměstnanců ohledně podnikové strategie a jejich zpětná vazba je na zcela 

nevyhovující úrovni, proto je zapotřebí sjednat v identifikovaných oblastech nápravu a 

navrhnout vhodné realizovatelné změny. 

 

Společnost doposud přímo neřešila bezpečnost informací a zpětnou vazbu zaměstnanců, ani 

dlouhodobou koncepci IS/IT, ikdyž podvědomě tak alespoň částečně činila a řešila tak 

problémy díky kterým by mohly mnohé hrozby vyústit v nepříjemné následky. Pro zlepšení 

stávajícího stavu jsem navrhl opatření, která by sledovanému podniku měla pomoci zlepšit již 

zmíněné nedostatkové oblasti. 

 

Popisovaný podnik by měl provést opatření uvedená v kapitole návrhy řešení a to především 

definovat a schválit informační strategii podniku, která určí jednoznačný závazný plán a 

rámec pro řízení podnikové informatiky.  Dále pak definovat požadavky a pravidla týkající se 

řízení přístupu, které by měly být následně dokumentovány. Tím by se nastolil určitý pořádek, 

jehož nedodržování by bylo adresné a postihnutelné formou sankcí. Odpovědnost za 

nedodržování by byla vyvozena zpětně, nebo okamžitě při kontrolách iniciovaných důležitou 

událostí, nebo stanoveným časovým horizontem. Neodmyslitelnou součástí zvýšených nároků 
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na bezpečnost je samozřejmě série školení, která by měla postupně přispět k ztotožnění 

zaměstnanců s bezpečnostní politikou podniku a přijetí bezpečnostních opatření napříč celým 

podnikem.  

 

Dále byla identifikována potřeba oslovit zákazníky i dodavatele podniku a zavést elektronický 

systém komunikace podporující interní i externí spolupráci. Byly určeny požadavky pro 

uskutečnění tohoto projektu, stručné charakteristiky a taktéž byl navržen koncept řešení 

oblastí, kterých se projekt nejvíce dotýká. Pro navrhovaný projekt byly vypracovány 

intervenční strategie, určeny osobní odpovědnosti za provedení, včetně agenta i sponzora 

změny. V návaznosti byl navrhnut odhadovaný časový plán provedení, identifikovány a 

kvantifikovány rizika spojená s realizací projektu a navrženy opatření k jejich snížení. 

 

Co se zdrojů týče je podnik schopen většinu opatření realizovat ve vlastní režii a to především 

díky správci IT, nově navrhované pozici IS support a pověřeným pracovníkům na pobočkách. 

Některá opatření jsem, ale raději svěřil do rukou specializovaných externistů, kteří by měli být 

schopni svěřenou problematiku vykonávat efektivněji a celistvěji 

 

V závěru práce je pak uveden přehled očekávaných nákladů a přínosů. Projekty byly dle 

navrhované informační strategie rozprostřeny průběžně v čase, jejich předpokládané souhrnné 

náklady se pak pohybují od 844 795 Kč po 949 795 Kč. Tyto náklady bude společnost hradit 

z vlastních zdrojů bez nutnosti úvěru.  

 

Věřím tomu, že návrh po realizaci bude pro firmu prospěšný a přispěje k vylepšení slabých 

míst IS firmy. Na základě výše uvedených informací lze konstatovat, že cíle, stanovené v 

počátku práce byly dosaženy. 

 

  



103 

 

Seznam použité literatury 

Knižní publikace a periodika  

[1] BASL, J. Inovace podnikových informačních systémů: podpora konkurenceschopnosti 

podniků. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011, 150 s. ISBN 978-80-7431-045-4. 

[2] Connect!: odborný měsíčník pro komunikace, počítačové sítě a otevřené systémy. Praha: 

Computer Press. ISSN 1211-3085. 

[3] DOUCEK, P. Řízení bezpečnosti informací: 2. rozšířené vydání o BCM. 2., přeprac. 

vyd. Praha: Professional Publishing, 2011, 286 s. ISBN 978-80-7431-050-8. 

[4] DVOŘÁK, J. Elektronický obchod. Brno: VUT v Brně, 2004. 78 s. ISBN 8021426004.  

[5] GRUBLOVÁ, E. Internetová ekonomika. Repronis, 2002. 88 s. ISBN 8073290006. 

[6] KALUŽÍK, J.; Návrh elektronického obchodu pro firmu, [cit. 2012-04-09]. Dostupný z 

<http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=kalu%C5%BE%C3%ADk%20elektronick%

C3%BD&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vutbr.cz

%2Fwww_base%2Fzav_prace_soubor_verejne.php%3Ffile_id%3D31249&ei=4o-

lTqj1HsOXOrOR_JgC&usg=AFQjCNG3THpzQiBQ_2OQIJruCwTuDuKlEw> 

[7] KEŘKOVSKÝ, M. Strategické řízení firemních informací: teorie pro praxi. Vyd. 1. 

Praha: C. H. Beck, 2003, 187 s. ISBN 80-717-9730-8. 

[8] KOCH, M.; NENIČKOVÁ, H.; HRŮZA,T.; DOVRTĚL, J. Management informačních 

systémů. Brno, CERM. 2010. (169 p.). ISBN 978-80-214-4157-6. 

[9] MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 142 s. 

ISBN 80-7169-410-X.75. 

[10] Řízení výkonnosti podnikové informatiky. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010, 

275 s. ISBN 978-80-7431-040-9. 

[11] SEDLÁČEK, J. E-komerce, internetový a mobil marketing od A do Z. BEN - technická 

literatura, 2006. 351 s. ISBN 8073001950. 

[12] SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. 1. vydání. Brno : Computer 

Press,a.s., 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4. 

[13] SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.; Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualiz. a 

rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 501 s. ISBN 978-80-251-2878-7. 

[14] UČEŇ, P. Metriky v informatice: jak objektivně zjistit přínosy informačního systému. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2001, 139 s. ISBN 80-247-0080-8. 

[15] ULLMAN, L. E. a kol. PHP a MySQL: názorný průvodce tvorbou dynamických WWW 

stránek. Computer Press, 2004. 534 s. ISBN 8025100634. 



104 

 

[16] VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. 1. vyd. 

Praha: Management Press, 1997, 323 s. ISBN 80-859-4340-9. 

 

Elektronické zdroje 

[17] Aplikace E-Business [online]. [cit. 2012-04-09]. Dostupný z: 

<http://www.mywac.cz/aplikace/ebc/e-business.asp>  

[18] Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-04-09]. Dostupný z www: <http://www.czso.cz>  

[19] ČNB zhoršila odhad vývoje ekonomiky, letos čeká stagnaci [online]. [cit. 2012-04-09]. 

Dostupný z www: <http://www.financninoviny.cz/zpravy/cnb-zhorsila-odhad-vyvoje-

ekonomiky-letos-ceka-stagnaci/749788>  

[20] Project Collaboration Software [online]. [cit. 2012-04-09]. Dostupný z: 

<http://www.activecollab.com/>  

[21] Ripran - Metoda pro analýzu rizik. [online]. [cit. 2012-04-09]. Dostupný z: 

<http://www.ripran.cz>  

[22] SOA. Www.galeos.cz [online]. 2008 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: 

<http://www.galeos.cz/sluzby/soa> 

[23] ŠOLTYS, A.; ŽÁK, Č.; RADECKÝ, A. SOA: Přemýšlejte nad proměnou byznysu. 

Www.businessworld.cz [online]. 2010 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: 

<http://businessworld.cz/podnikove-is/soa-premyslejte-nad-promenou-byznysu-6870> 

[24] Trendy v informačních systémech očima analytiků. Businessit [online]. 2011 [cit. 2012-

05-23]. Dostupné z: http://www.businessit.cz/cz/analytici-informacni-systemy-cloud-

socialni-crm-business-intelligence.php 

[25] ZEFIS [online]. 2011 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: <www.zefis.cz> 

 

 



105 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1:Informační systém z pohledu podpory procesů ...................................................... 20 

Obrázek 2: IS z pohledu organizačních stupňů řízení .............................................................. 20 

Obrázek 3: IS z pohledu výroby a odbytu ................................................................................ 22 

Obrázek 4: IS z pohledu architektur ......................................................................................... 23 

Obrázek 5: Postavení informační strategie v rámci podnikové strategie ................................. 25 

Obrázek 6: Konceptuální model tvorby IS ............................................................................... 27 

Obrázek 7:  Model strategie ..................................................................................................... 27 

Obrázek 8: Porovnání podniku orientovaného funkčně a procesně ......................................... 29 

Obrázek 9: Popis nejdůležitějších značek EPC diagramu ........................................................ 30 

Obrázek 10:Popis metrik v informatice.................................................................................... 31 

Obrázek 11: Bezpečnost IS ...................................................................................................... 36 

Obrázek 12: Schéma zajištění bezpečnosti IS/IT ve firmě....................................................... 37 

Obrázek 13:Struktura bezpečnosti organizace ......................................................................... 39 

Obrázek 14: Bezpečnostní projekt ........................................................................................... 39 

Obrázek 15:Základní popis organizační struktury podniku ..................................................... 43 

Obrázek 16: Organizační struktura podniku ............................................................................ 44 

Obrázek 17: Organizační schéma pobočky Opava .................................................................. 45 

Obrázek 18: Rozklad ukazatele ROE dle Du Pontovy analýzy ............................................... 56 

Obrázek 19: Topologie podnikové sítě .................................................................................... 60 

Obrázek 20: Základní popis VPN propojení poboček pro funkci doménového řadiče............ 79 

Obrázek 21: Schéma navrhovaného B2B řešení ...................................................................... 84 

Obrázek 22: Návrh architektury programového vybavení 1 .................................................... 84 

Obrázek 23: Návrh architektury programového vybavení 2 .................................................... 85 

Obrázek 24:Zjednodušené schéma EPC diagramu hlavního procesu ...................................... 86 

Obrázek 25:EPC diagram pro proces registrace nového uživatele .......................................... 87 

Obrázek 26:EPC diagram pro proces objednávky v elektronickém obchodu .......................... 88 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Přehled nejdůležitějších odlišností staré a nové ekonomiky .................................. 17 

Tabulka 2: Oblasti postupného prosazování PC v řízení podniku a vývoj IS .......................... 19 

Tabulka 3: Dělení ERP dle oborového a funkčního zaměření na systémy .............................. 33 



106 

 

Tabulka 4, Grafická interpretace SWOT analýzy .................................................................... 59 

Tabulka 5: Posouzení jednotlivých oblastí dle analýzy HOS 8 ............................................... 63 

Tabulka 6: Návrh časového harmonogramu realizace informační strategie ............................ 74 

Tabulka 7: Analýza rizik dle metody RIPRAN ....................................................................... 91 

Tabulka 8: Vyhodnocení rizik .................................................................................................. 92 

Tabulka 9: Časový harmonogram realizace změny ................................................................. 94 

Tabulka 10: Analýza odhadovaných nákladů navrhované změny ........................................... 97 

Tabulka 11: celkové náklady na zajištění bezpečnosti podnikových aktiv (zdroj vlastní) ...... 98 

 

Seznam grafů 

Graf 1:Ukázka posouzení informačního systému dle metody HOS ........................................ 41 

Graf 2: Vývoj tržeb .................................................................................................................. 56 

Graf 3: Posouzení jednotlivých oblastí podniku metodou HOS 8 ........................................... 64 

Graf 4: Síťový graf- metoda kritické cesty .............................................................................. 95 

 

Seznam zkratek 

 

Zkratka Původní název Český název 

ACL Access Control List Seznam pro řízení přístupu 

API Application Programming Interface 
Rozhraní pro programování 

aplikací 

ASP Application Service Providing 
Poskytování aplikačních 

služeb 

B2B Business-to-business 
Vztahy mezi obchodními 

společnostmi 

B2C Business-to-consumer 

vztahy mezi obchodními 

společnostmi a koncovými 

zákazníky 

B2G Business-to-government 
Vztahy mezi obchodními 

společnostmi a státní zprávou 

BI Business intelligence 
Systémy pro podporu 

rozhodování 

BPR Business Process Reengineering 
Reengineering podnikových 

procesů 

CIM Common Information Model 
Koncept počítačem 

integrované výroby 



107 

 

CIO Chief Information Officer Vedoucí oddělení IT 

CMS Content management system Systém pro správu obsahu 

CRM Customer Relationship Management Řízení vztahu se zákazníky 

ČNB   Česká národní banka 

ČSÚ   Český statistický úřad 

DC Domain Controller Doménový řadič 

DHCP  Dynamic Host Configuration Protocol 
Protokol pro automatickou 

konfiguraci počítačů v síti 

DNS Domain Name System Systém doménových jmen 

DSS Decision Support Systems 
Systémy na určené k podpoře 

rozhodování 

EBIT Earnings Before Interest and Taxes Zisk před zdaněním a úroky 

EDI Electronic Data Interchange 
Standard pro elektronickou 

výměnu dat 

EIS Enterprise Information Systém 
Informační systémy určené 

pro vrcholové vedení 

EKOLAMP   
Kolektivní systém zpětného 

odběru osvětlovacích zařízení 

EPC Event-driven Process Chain 
Diagram procesu řízeného 

událostmi 

ERP Enterprise Resource Planning 

Je informační 

systémintegrující a 

automatizující velké množství 

procesů souvisejících s 

produkčními činnostmi 

podniku 

EU European Union Evropská unie 

FTP File Transfer Protocol Protokol pro přenos souborů 

HDP   Hrubý domácí produkt 

HOS 8   

Metodika posouzení 

informačního systému v osmi 

oblastech 

HW Hardware Hardware 

ICT 
Information and Communication 

Technologies 

Informační a komunikační 

technologie 

ID Identification Number Identifikační číslo 

IP Internet Protocol Internetový protokol 

IS Information Systems Informační systém 

IS/IT 
Information Systems/ Information and 

Communication Technologies 

souhrnné označení pro 

informační systémy, 

informační a komunikační 

technologie 

ISMS  Information Security Management System 
Systém řízení bezpečnosti 

informací 
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ISO 
International Organization for 

Standardization 

Mezinárodní organizace pro 

normalizaci 

IT Information Technology Informační technologie 

JIT Just In Time 
metoda plánování a řízení 

zdrojů "právě včas" 

MIS Management Information Systém 
Manažerská nadstavba nad 

ERP 

MRP Material Requirement Planning 

Metoda plánování 

materiálových požadavků s 

vazbou na logistický řettězec 

MRP II Manufacturing Resource Planning 

Metoda plánování výrobních 

zdrojů určených k realizaci 

produktu 

MS SQL  

Server 
Microsoft Structured Query Language Server 

Relační databázový a 

analytický systém 

NAS Network Attached Storage Datové úložiště na síti 

NHR   Nízká hodnota rizika 

OA Office Automation Automatizace administrativy 

OS Operating System Operační systém 

PaaS Platform as a Service Platforma jako služba 

PC Personal Computer Počítač 

PHP Hypertext Preprocessor 
Hypertextový Preprocessor- 

programovací jazyk 

POP Point of Purchase Místo nákupu 

POS Point Of Sale Místo prodeje 

R&D Research & Development Výzkum a vývoj 

RAID 1 Redundant Array ofIndependent Disks 
vícenásobné diskové pole- 

zrcadlení 

RAM Random-access memory Paměť s přímým přístupem 

ROA Return On Assets Rentabilita aktiv 

ROE Return On Equity Rentabilita vlastního kapitálu 

RIPRAN RIsk PRoject ANalysis Metoda analýzy rizik projektu 

RSS Really Simple Syndication 
Technologie pro rychlé čtení 

novinek z webových stránek 

SaaS Software as a Service Software jako služba 

SBU Strategic Business Unit Strategická obchodní jednotka 

SCM Supply Chain Management Řízení dodavatelských řetězců 

SHR   Střední hodnota rizika 

SLA Service License Agreement 
Dohoda o poskytovaných 

službách 

SLEPT (PEST)   
Prostředek pro analýzu změn 

okolí 
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SOA Service Oriented Architecture 
Architekturu orientovanou na 

služby 

SRM Supplier Relationship Management Řízení vztahu s dodavateli 

SW Software Software 

SWOT 
Analysis of Strength, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats 

Analýza silných, slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb 

TPS Transaction Processing Systems 
Nástupci klasických 

dávkových systémů 

UPS  Uninterruptible Power Supply 
Systém, který zajišťuje 

souvislou dodávku elektřiny 

VHR   Vyskoká hodnota rizika 

VPN Virtual private network Virtuální privátní síť 

VZZ   Výkaz zisku a ztráty 

WIFI Wireless Fidelity 
Standard komunikace v 

bezdrátových sítích 

XML Extensible Markup Language 
rozšiřitelný značkovací jazyk 

pro snadné vytváření aplikací 
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EPC diagram procesu objednávky 

zdroj: vlastní



 

 

 
Ganttův diagram harmonogramu realizace změny 

Zdroj:vlastní 


