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Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o analýze současného informačního systému 

reálné společnosti. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systém. 

V práci jsou uvedeny klady a zápory současného pouţívání informačního systému. Dále 

jsou zde uvedena moţná řešení a vybráno to řešení, které by mělo společnosti přinést 

podporu pro neustálý růst a zvyšování její konkurenceschopnosti. 

Abstract 

Bachelor‘s thesis deals with real company’s information system. Using 

analytical methods to research and evaluate this system leads to the list of strengths and 

weaknesses of current solution. Next point is to offer several new possibilities and 

choose the right one which should bring support for constant growth of company’s 

market value.  
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Úvod 

Informace jsou základem pro jakoukoliv činnost našeho běţného ţivota.  

Stačí se podívat se kolem sebe a zamyslet se, co by nám zbylo a jak by se nám ţilo 

v ţivotě bez informací. Informace v podnikání a obchodní činnosti hrají ještě mnohem 

větší roli neţ v běţném ţivotě. 

V podnikatelské činnosti jsou informace základním opěrným bodem  

při jakýchkoliv rozhodnutích na všech stupních managementu. Čím větší jsou poznatky 

načerpané z různých informačních zdrojů, tím je rozhodování rychlejší, snadnější  

a v konečném důsledku také správnější.  

Jedním z informačních zdrojů společnosti je její informační systém. Aplikace, 

která „v sobě uchovává“ veškerá data společnosti. Informační systémy prošly dlouhým 

vývojem. V dřívějších dobách byly informace zapisovány ručně do deníků nebo knih. 

V těchto psaných materiálech si firmy vedly veškeré účetnictví, mzdovou agendu atd. 

Veškerá evidence, vyhledávání či archivace byla však velmi pomalá, náročná  

a nepřehledná.  

S postupem času a nástupem moderních informačních technologií se doba 

urychlila. Svět zjistil, ţe počítače jsou kvalitním pracovním nástrojem a dobrým 

pomocníkem k práci. Proto si společnosti postupem času začaly spolu s počítači 

pořizovat také informační systémy. 

Informační systémy v dnešní době jsou online aplikace, ve kterých společnosti 

uchovávají všechna svá data a informace související s jejich podnikatelskou činností. 

Ţádná společnost uţ se dnes bez kvalitního informačního systému neobejde.  

Nejenţe by tím sama sníţila svoji efektivitu a konkurenceschopnost, ale díky  

tomu by se také zbytečně vystavila hrozbě existenčních problémů. 

Kvalitní informační systém totiţ nejen dobře pokrývá veškeré podnikové 

procesy probíhající ve společnosti, ale také plně vyhovuje pracovní náplni a pracovním 

povinnostem jednotlivých pracovníků. Je jim oporou a pomocníkem při práci. Šetří 

jejich čas a tím zvyšuje jejich efektivitu. Zároveň jsou data a informace zpracovávány 
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tak, aby mohly být dále zkoumány a vyuţívány. Data jsou v kvalitním a ideálním 

informačním systému také v bezpečí. Pořízení a pouţívání takovéhoto informačního 

systému má za cíl zvyšování prosperity společnosti, její konkurence schopnosti, 

zlepšování její pozic na obchodních trzích atd. 

A tímto tématem se zabývá i tato bakalářská práce. Analyzovat stávající 

informační systém a doporučit změny, které by měla společnost udělat proto,  

aby jí byl její informační systém opor v jejích podnikatelských aktivitách.   
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Cíle práce 

Cílem této práce je detailně zmapovat a analyzovat současný stav informačního 

systému KOSTKA Pro pouţívaného ve společnosti CESA, a.s., Pardubice.  

Po seznámení se společností a informačním systémem jsou pomocí metody HOS 2009, 

skutečného pozorování a SWOT analýzy odhalena slabá místa tohoto informačního 

systému a navrţena moţná řešení konfrontací současného informačního systému 

s dalšími informačními systémy. V závěru práce je provedeno ekonomické zhodnocení 

navrhnutých změn vedoucích ke zkvalitnění podnikových procesů společnosti. 

Postup zpracování 

Zpracování této bakalářské práce se opírá o teoretická východiska načerpaná 

nejen při studiu, ale také z odborné literatury. V samotné praktické části práce  

je postupně současný informační systém podroben SWOT analýze, analýze metodou  

HOS 2009 a analýze vlastním pozorováním.  Po zpracování jednotlivých analýz  

a vytvoření souhrnného výsledku jsou navrhnuta řešení na odstranění problémů 

současného informačního sytému. Řešení představují 4 moţné metody pořízení nového 

informačního systému a jedna metoda udrţení a rozvoje současného systému. Výběr 

nejvhodnějšího řešení je z velké části dělán na základě kvantifikovaných rozhodovacích 

matic. Vybraná nejvhodnější varianta je poté podrobena ekonomickému zhodnocení, 

kdy se porovnávají náklady a přínosy spojené s pořízením nového informačního 

systému. 
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1 Teoretická východiska 

V této části bakalářské práce se zaměřím na teoretické poznání informačních 

systémů, vstupů a výstupů IS, významu informačního systému a metod jeho hodnocení. 

1.1 Informace 

Pojem informace je pouţíván jiţ od středověku, od doby kdy ještě vůbec 

informační technologie neexistovali. Tak jak se IT v novodobé historii vyvíjelo, vyvíjel 

se i pojem informace. V dnešní době se v odvětví IT dá říci, ţe informace jsou 

získávány po ose „reálný svět – data – informace“. Z informací se pak získávají 

znalosti, podle kterých se pak lidé rozhodují. K tomu, aby lidé (zaměstnanci firem) měli 

dostatek informací ke své práci a mohli se tak dobře rozhodovat, slouţí informační 

systémy (3). 

1.2 Systém 

„Systém je účelově definovaná neprázdná množina prvků a množina vazeb mezi 

nimi, přičemž vlastnosti prvků a vazeb mezi nimi určují vlastnosti (chování)  

celku (9, s.15).“ 

Pro systém je důleţité především definovat: 

 Účel systému, tj. určení systému, jeho cíl pouţívání. 

 Strukturu systému, tj. vazby mezi základní prvky systému. 

 Vlastnosti prvků systému významné pro celkové chování systému. 

 Vlastnosti vazeb mezi dílčími prvky systému. 

 Okolí systému, tj. vymezení prvků, které ovlivňují chování sytému, ale jiţ 

nepatří do systému. 

 Případné subsystémy, pokud je zkoumání systému jako celku příliš sloţité, je 

třeba (je-li to moţné) systém rozdělit na menší celky uvnitř systému (3). 

V oblasti informačních technologií je takovýto systém nazýván informačním 

systémem. 
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1.3 Informační systém 

„Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), 

zabezpečujících sběr, přenos, zpracování a uchování dat, za účelem prezentace 

informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení (3, s.15).“  

Význam informačního systému je ve vhodné interpretaci informací, jejich 

zpracování a dalším postupu informací systémem. Systém tvoří lidský faktor a nástroje 

a metody pro zpracování dat / informací. Toto vše se dá vyjádřit ve třech základních a 

dvou rozšiřujících bodech: 

 Vstup: představuje prvky informačních toků dat připravených ke 

zpracování a případnému propojení. 

 Zpracování: představuje prvky a metody slouţící ke zpracování 

vstupních dat na data výstupní. 

 Výstup: představuje prvky, jeţ přenáší zpracovaná data jako výstup 

k příjemci (uţivateli IS).  

 Řízení: představuje nástroj pro určení standardů, měření vyhovění 

standardů a minimalizaci odchylek. Lze provádět jak na vstupu, tak na 

výstupu. 

 Zpětná vazba: představuje nástroj pro vyhodnocení výstupu, na jehoţ 

základě jsou ovlivňovány vstupy a zpracování vstupů. Základní článek 

informačních systémů pro podporu rozhodování, kde výstup vţdy 

ovlivňuje nové vstupy (3).  
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Obrázek 1 - Komponenty IS (Zdroj: 3, s.24) 

 

V praxi a pro pouţití v této práci je pod významem informační systém myšlen 

informační systém zaloţený na počítačích (computer-based). Dále existují formální  

a neformální informační systémy. U informačního systému zaloţeného na počítačích si 

pod pojmy lidé, nástroje a metody lze konkrétně představit například lidi jako 

zaměstnance, nástroje jako hardware a metody jako software. Dále se systém doplní  

o data (údaje zaznamenané v minulosti) (3).  

1.4 Podnikový informační systém 

Podnikový informační systém (PIS), nebo-li informační systém v podniku, je, 

jak uţ z názvu vyplývá, IS vyuţívaný podnikem. Základem správně fungujícího PIS je 

soulad ICT podniku a podnikových procesů (viz. kapitola 1.5 Podnikové procesy). 

Základními prvky PIS jsou ICT (software a hardware), lidé a data. Účelem podnikového 

informačního systému jsou v dnešní době kromě klasické správy podniku také hledání 

nových příleţitostí a mezer na trhu, či zvyšování efektivnosti podnikaní společnosti (3).  

Prvek lidé lze u podnikových informační procesů rozdělit na dvě skupiny: 

 Uţivatelé IS. 

 Personál IS. 

Mezi uţivatele IS se řadí pracovníci společnosti z oddělení jako například: 

účetní oddělení, výrobní oddělení, sklad, obchodní oddělení, dále technici, 
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administrativní pracovníci a samozřejmě také management. Všichni tito zaměstnanci 

podniku sbírají potřebná data a dokumenty, zpracovávají je informačním systémem  

a tvoří různé přehledy (13). 

Velmi důleţitým faktorem je, aby byli uţivatelé systému schopni s podnikovým 

IS samostatně pracovat a aby dokázali vyuţívat všech jeho funkcí tak, aby jejich práce 

byla co moţná nejvíce efektivní. 

Druhou skupinou, tedy personálem informačního systému se rozumí lidé,  

ať uţ zaměstnanci společnosti nebo externí pracovníci, jejichţ pracovní náplní je správa 

a údrţba IS. 

Do skupiny interních pracovníku (zaměstnanců společnosti) patří pracovníci  

IT oddělení starající se celkově o informační technologie společnosti a hlavně pak 

management informačního systému. Pracovní náplní zaměstnanců z oddělení 

managementu IS je v první řadě vypracování plánu na nový informační systém 

v počátcích činnosti společnosti, či případně návrh na nový IS. Kromě správy a údrţby 

informačního systému se pak management IS také stará o pravidelné školení pracovníků 

společnosti, sběr informací o spokojenosti s IS a případných návrhů na jeho změnu. 

Mezi externí pracovníky se pak řadí zástupci softwarových, hardwarových  

či konzultačních firem, kteří společnosti dodávají její IT či se společností nějak 

spolupracují (14). 

Velikosti oddělení IT a managementu IS se liší dle počtu uţivatelů  

či klientských stanic informačního systému společnosti. Proto se mohou pracovní 

náplně těchto dvou oddělení u menších firem seskupit pouze do jednoho oddělení (13).  

1.5 Podnikové procesy 

„Proces je definován jako soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně 

působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy. Činnosti využívají zdrojů (lidí, 

nástrojů, materiálu, apod.). Proces může mít více vstupů a také více výstupů (2, s.24).“  
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Proces vţdy spustí nějaká předem definovaná událost. V praxi je moţné se setkat 

se mnoha typy těchto událostí. Základními typy jsou: 

 Vstup (informací, lidí, materiálu) do podniku: například přijetí nového 

zaměstnance, příchod nové objednávky, nákup a přijetí materiálu  

na sklad. Kaţdý z těchto vstupů spustí proces vyřizování události. 

 Čas (časová událost): dle data se například kaţdý první den měsíce, 

vyúčtuje měsíc předchozí, kaţdé pondělí se vypočítá a udělá cash-flow 

společnosti atd. 

 Interní potřeba změny: změny projektových dokumentací, změny 

výrobků atd. 

 Výjimečný stav: většinou při nějaké poruše či výpadku například strojů 

či zařízení. Obstarání náhradního řešení (plánu), sehnání nových / jiných 

zdrojů (3).  

 

Vstupy

Výstupy

Událost Cílový stav

Proces

 

Obrázek 2 - Model procesu (Převzato z 3, s.26) 

1.6 Metoda HOS 2009 – hodnocení optimality a vyváženosti IS 

Metodu HOS 2009 je analytická metoda pro hodnocení optimality a vyváţenosti 

informačního systému. Publikoval ji ve své disertační práci na Fakultě podnikatelské 

Vysokého učení technického v Brně Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., v roce 2009.   

Metoda HOS 2009 vychází z předchozí metody HOS8 publikované taktéţ  

na Fakultě podnikatelské. Metoda HOS prošla na Fakultě podnikatelské dlouhým 

vývojem. Poprvé ji zpracoval Doc. Ing. Miloš Koch, CSc., jako metodu HOS,  
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její doplnění zpracoval Ing. Jiří Kříţ, Ph.D. Na toto navázali Doc. Ing. Miloš  

Koch, CSc., a Ing. Mgr. Jan Dovrtěl, Ph.D., a zpracovali HOS8, na tu navazuje právě 

HOS 2009. Metoda HOS 2009 je dle jejího autora lépe pouţitelná při vyuţití v praxi  

a hledí nejen na současný stav IS, ale také na jeho budoucnost (11).  

1.6.1 HOS 2009 – základní údaje 

„Metoda nabízí ucelený pohled na informační systém podniku jak v současném 

stavu, tak i výhledem do budoucna s ohledem na fázi životního cyklu informačního 

systému firmy a náročnost na informační úroveň firmy [11, s.46].“ 

„Její hlavní využití je spatřováno v podpoře manažerského rozhodování  

a to ve třech základních rovinách: 

Odhalení potencionálních problémů v rámci IS firmy. 

Návrh možného směru rozvoje prospěšného k jejich vyřešení. 

Použití metody jako jednoduchého kontrolního mechanismu [11, s.46].“  

„Hodnocení touto metodou je založeno na základním principu, že za optimální, 

vyvážený (efektivní) informační systém může být považován pouze takový, ve kterém 

nejsou do žádné z jeho částí vynakládány zbytečné náklady, tzn., že informační systém  

je vyvážený a zároveň se jedná o informační systém, který je optimální  

a stabilní [11, s.46].“ 

„Pro správné posouzení optimality, vyváženosti informačního systému je nutné 

jeho co nejkomplexnější vnímání spojené s porozuměním rozdílného chápání 

informačního systému z různých pohledů jeho uživatelů (technologický pohled, pohled 

koncových uživatelů, pohled okolí firmy, pohled managementu firmy) [11, s.46].“  

„V rámci uceleného pohledu na informační systém budou metodou sledovány 

následující oblasti: 

 Orgware (OW) 

 Peopleware (PW) 

 Dataware (DW) 
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 Security (SE) 

 Suppliers (SU) 

 Customers (CU) 

 Management IS (MIS) 

 Management (MA) [11, s.47]“.  

„Za hlavní výstupy metody je možné považovat: 

 Zjištění optimálního stavu informačního systému firmy, kterého by měla 

firma pro svůj bezproblémový a stabilní chod dosahovat. 

 Grafické srovnání vzájemné vazby mezi oblastmi hardware a software. 

 Grafické znázornění stávajícího stavu informačního systému z pohledu 

celku i stavu jednotlivých oblastí informačního systému firmy. 

 Grafické znázornění dalšího vyváženého, optimálního, (efektivního) 

vývoje informačního systému firmy. 

 Grafické znázornění nevyváženosti jednotlivých oblastí a jejich podíl  

na celkové nevyváženosti informačního systému firmy. 

 Návrhy a doporučení na zlepšení / udržení stávajícího stavu 

informačního systému firmy [11, s.48].“  

 

Obrázek 3 - Příklad grafu zobrazující celkový stav IS (Zdroj: 11, s.48) 
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1.6.2 Oblasti hodnocení metodou HOS 2009 a jejich pojetí 

Při hodnocení IS metodou HOS 2009 jsou sledovány různé oblasti informačního 

sytému. V této kapitole jsou tyto oblasti popsány a blíţe specifikovány. Při analýze jsou 

v kaţdé z oblastí nastaveny různé váhy a kritéria, díky kterým umí metoda HOS 2009 

určit, která z oblastí je pro plynulý chod společnosti a IS důleţitější neţ ostatní (11).  

Orgware 

 „Oblast zahrnuje zkoumání toho, zda existují pravidla pro provoz informačních 

systémů, doporučené pracovní postupy, uživatelské příručky, směrnice atd. a zda jsou 

používány správným a účelným postupem [11, s.49].“  

Peopleware 

 „Oblast zahrnuje zkoumání uživatelů informačních systémů ve vztahu k vývoji 

nebo používání informačního systému. Cílem hodnocení této metody není hodnotit 

odborné kvality uživatelů či míru jejich schopností [11, s.49].“ 

Dataware 

 „Oblast zkoumá data, která jsou využívána v informačním systému z pohledu 

jejich dostupnosti uživatelům. Zkoumá také jejich organizovanost a strukturu. Cílem 

hodnocení této oblasti není posuzovat množství dat uložených v informačním systému 

nebo jejich platnost a úplnost, ale to, jakými způsoby mohou být uživateli využívány  

a jakým způsobem jsou strukturovány a organizovány [11, s.50].“ 

Security 

 „Tato oblast zkoumá, jakým způsobem jsou chráněna data, která jsou v systému 

uchovávána. Zkoumá existenci, používání a dodržování bezpečnostních pravidel  

a norem. Zabývá se hodnocením potencionálních rizik ohrožujících bezpečnost dat 

uložených v systému jak z vnitřního, tak i vnějšího prostředí [11, s.50].“ 

Suppliers 

 „Tato oblast zkoumá, jakým způsobem jsou propojeni naši dodavatelé  

s informačním systémem firmy. Jaké informace od tohoto systému vyžadují a jaké 

informace jsou vyžadovány ze strany informačního systému od nich. Může být 

posuzováno i to, zda-li spolu informační systémy obou stran jsou schopni vyměňovat 

data (komunikovat). Metoda si neklade v této oblasti za cíl zkoumat spokojenost 
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zkoumaného podniku s existujícími dodavateli, ale právě způsob řízení informačního 

systému vzhledem k dodavatelům [11, s.50].“ 

Customers 

 „Tato oblast zkoumá, jakým způsobem jsou propojeni naši zákazníci  

s informačním systémem firmy. Jaké informace od tohoto systému vyžadují a jaké 

informace jsou vyžadovány ze strany informačního systému od nich. Může být 

posuzováno i to, zda-li spolu informační systémy obou stran jsou schopni vyměňovat 

data (komunikovat). Jako zákazníky můžeme v rámci této metody chápat jak zákazníky 

koncové, subdodavatele, tak i vnitropodnikové zákazníky. Metoda si neklade v této 

oblasti za cíl zkoumat spokojenost zkoumaného podniku s existujícími zákazníky  

či spokojenost zákazníků se svým obchodním partnerem, ale způsob řízení 

informačního systému vzhledem k zákazníkům[11, s.50-51].“  

Management-IS 

 „Tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k informační 

strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů 

informačního systému a způsoby provádění kontroly z pohledu splnění vytyčených cílů. 

Metoda si neklade za cíl zkoumat v této oblasti znalosti managementu IS[11, s.51].“  

Management 

 „Tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu ke koncovým 

uživatelům řídící úrovně. Dále je posuzováno z pohledu managementu,  

zda-li jim informační systém firmy poskytuje potřebné výstupy v požadovaném čase  

i kvalitě nutné pro jejich kvalifikované rozhodování. Metoda si neklade za cíl zkoumat  

v této oblasti znalosti managementu firmy[11, s.51].“  

Hardware 

 „V oblasti hardware je zkoumáno fyzické vybavení ve vztahu k jeho kvalitě, 

funkčnosti, bezporuchovosti, stabilitě provozu, uživatelské přívětivosti,  

komfortu [11, s.51].“ 

Software 

 „Oblast software v sobě zahrnuje zkoumání programového vybavení ve firmě  

ať už z pohledu aplikačního či systémového softwaru a je posuzována i jejich vzájemná 
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kompatibilita. Dále je posuzováno, zda programové vybavení odpovídá požadavkům 

firmy a to zejména z pohledu funkčnosti a snadnosti používání, ovládání, 

bezporuchovosti, rychlosti odezvy na požadavky [11, s.51].“ 

1.6.3 Výstupy analýzy HOS 2009 

Výstup a výsledek zkoumání IS metodou HOS 2009 je pro kaţdý různý 

informační systémy odlišný. Dle metody HOS 2009 se IS dělí na: absolutně vyváţený 

IS, vyváţený IS, problémový IS a nevyváţený IS. 

Absolutně vyvážený IS 

„Jedná se o informační systém, jehož provozování ve firmě je vysoce efektivní. 

Do žádné z oblastí IS nejsou vynakládány zbytečné náklady a zároveň neexistuje žádná 

z oblastí, kde by se potřebných prostředků pro bezproblémový chod IS  

nedostávalo [11, s.110].“  

 

Obrázek 4 - Absolutně vyváţený stav IS (Zdroj: 11, s.111) 
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Vyvážený IS 

„Jedná se o informační systém, jehož provozování ve firmě je pro ni přínosné. 

Do některých z oblastí IS jsou však vynakládány zbytečné náklady, avšak neexistuje 

žádná z oblastí, kde by se potřebných prostředků pro bezproblémový chod IS výrazně 

nedostávalo [11, s.112].“ 

 

Obrázek 5 - Vyváţený stav IS (Zdroj: 11, s.112) 

 

Obrázek 6 - Vyváţený IS -  nevyváţenost jednotlivých částí IS (Zdroj: 11, s.113) 
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Problémový IS 

„Jedná se o informační systém, jehož provozování ve firmě může být v mnoha 

oblastech problematické. Do některých oblastí IS mohou být vynakládány zbytečné 

náklady a zároveň může existovat i několik oblastí, kde se potřebných prostředků pro 

bezproblémový chod IS nedostává [11, s.114].“ 

 

Obrázek 7 - Problémový IS (Zdroj: 11, s.114) 
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Nevyvážený IS 

„Jedná se o informační systém, jehož provozování ve firmě je zpravidla vysoce 

neefektivní. Do některých ze sledovaných oblastí IS jsou vynakládány zbytečné náklady 

a zároveň existuje i více oblastí, kde se potřebných prostředků pro bezproblémový 

chod IS významně nedostává [11, s.116].“  

 

Obrázek 8 - Nevyváţený IS (Zdroj: 11, s.116) 

 

Obrázek 9 - Nevyváţený IS – nevyváţenost jednotlivých částí (Zdroj: 11, s.117) 
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1.7 SWOT analýza 

SWOT analýza je typem strategické analýzy. Je to analýza na hodnocení  

a analýzu podniku na základě vnitřních a vnějších faktorů. Slouţí k identifikaci 

problémových oblastí podniku a tvorbě strategií pro udrţení a zlepšení současné situace 

podniku. 

SWOT analýza se tedy skládá z: 

 Strenghts - Silné stránky 

 Weaknesses – Slabé stránky 

 Opportunities – Příleţitosti 

 Threats – Hrozby 

Mezi vnitřní vlivy (S-W) patří silné a slabé stránky společnosti a mezi vnější 

faktory (O-T) patří příleţitosti a hrozby. Analýza vnějších faktorů se skládá ze dvou 

dalších analýz: Porterův model pěti konkurenčních sil a analýza SLEPTE. 

SWOT analýza se vyuţívá nejen pro hodnocení podniků, ale má široké vyuţití, 

dá se tedy poměrně jednoduše pouţít i k hodnocení informačního systému. 
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2 Analýza problému a současná situace 

V této kapitole bakalářské práce se budu věnovat představení společnosti  

CESA, a.s., Pardubice, představení jejího současného informačnímu systému, hlavním 

firemním procesům, které se ve společnosti odehrávají, a kvůli kterým společnost 

potřebuje odpovídající informační systém. Dále v této kapitole provedu analýzu 

současného informačního systému pomocí SWOT analýzy pro informační systémy  

a analýzy HOS 2009. 

2.1  Základní informace o společnosti CESA, a.s., Pardubice 

CESA, a.s., Pardubice je akciová společnost podnikající na základě zapsání  

do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,  

vloţka 108. Její základní kapitál je 4 500 000,- Kč. 

Společnost byla zaloţena dle §25 zákona č.104/1990 Sb. o akciových 

společnostech jednorázově zakladatelskou smlouvou dne 20.12.1990. 

V současné době sídlí na adrese: 

 CESA, a.s., Pardubice 

 Jiřího Potůčka 250 

 53009, Pardubice 

Předmět podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku: 

 „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. 

 Projektová činnost ve výstavbě. 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona. 

 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektrických  

a komunikačních zařízení (5).“ 
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Představenstvo společnosti: 

 Předseda představenstva: Ing. Jiří Doleţal, CSc. 

 Místopředseda představenstva: Ing. Pavel Šíp, CSc. 

 Člen představenstva: Ing. Miroslav Studený. 

Dozorčí rada společnosti: 

 Předseda dozorčí rady: Ing. Josef Pešta, CSc. 

 Člen dozorčí rady: Ing. Jiří Míča. 

 Člen dozorčí rady: Ing. Vlastimil Mrňávek. 

 

 

Obrázek 10 - Logo společnosti CESA, a.s., Pardubice (Zdroj: 2) 

2.1.1 Základní činnost společnosti 

Mezi hlavní aktivity stále se rozvíjející společnosti CESA, a.s., Pardubice patří 

zejména zakázky z oblasti státní správy, bankovnictví, průmyslu a školství.  

Ve zmíněných oblastech se tato společnost zúčastnila celé řady výběrových řízení,  

ve kterých zvítězila a zakázky úspěšně realizovala (15).  

Hlavní pracovní náplní společnosti jsou kompletní dodávky komunikačních 

systémů, počítačových sítí LAN, WAN, včetně aktivních síťových prvků. Dále pak 

kompletní dodávky systémů EZS, EPS, CCTV, BIS a zařízení pro bezdrátové přenosy 

dat (15).  

„Společnost CESA, a.s., Pardubice také vyvíjí systémy pro automatické řízení 

energetického hospodářství v průmyslu, řízení technologií technologických procesů 
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budov nebo objektů, systémy bezpečnosti přenosu dat a realizuje další aktivity v oblasti 

informačních technologií [15, s.5].“ 

Organizační struktura společnosti CESA, a.s., Pardubice je liniově štábní.  

Celou organizační strukturu společnosti ilustruje následný diagram (Obrázek 11 – 

organizační struktura). Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která provádí 

nejdůleţitější rozhodnutí. Kontrolní funkci má dozorčí rada společnosti. Hlavním 

výkonným orgánem je vedení společnosti v čele s generálním ředitelem. 

 

Obrázek 11 - Organizační struktura společnosti (Zdroj: 15, s.7, úprava vlastní) 

Divize komunikačních systémů 

Jelikoţ byla společnost CESA, a.s., Pardubice zaloţena v období nástupu 

intenzivního rozvoje komunikačních technologií, vznikla divize komunikačních 

systémů, která se v počátcích svého fungování zabývala hlavně výstavbou lokálních 

počítačových sítí na koaxiálním kabelu se síťovým operačním systémem Novell.  

Dále pak kompletací všech komponent klientských stanic na bázi PC včetně serverů. 

S přibývajícím časem a stále větším rozmachem IT se prioritu divize komunikačních 

systému staly zakázky v oblasti komunikací. 
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Mezi hlavní činnosti divize patří: 

 Dodávky software včetně prodeje veškerých multilicenčních programů 

společností Microsoft, Symantec a Novell pro firmy, státní a veřejnou 

správu. Multilicenční programy umoţňují získat při nákupu software 

výrazné slevy. Zajímavou moţností pro zákazníky je i pronájem 

softwarových produktů společnosti Microsoft. 

 Softwarový audit a licenční poradenství. 

 Systémová podpora v oblasti síťových operačních systémů i aplikací. 

 Kompletní návrh a výstavbu sítí LAN, WAN včetně dodávky aktivních 

prvků, HW, SW a bezdrátového spojení.  

 EZS, EPS, CCTV, vstupní kartové systémy, ozvučovaní technika.  

 Návrh a dodávku telefonní sítě včetně dodávky telefonních ústředen.  

 Návrh a dodávku záloţních systému napájení.  

 Systémové řešení bezpečnosti.  

 Záruční i pozáruční servis na všechny realizované dodávky.  

 Bezplatnou konzultaci při zajišťování komunikačních potřeb  

zákazníka (1).  

Divize řídících systémů 

Divize řídících systémů společnosti CESA, a.s., Pardubice se jiţ od svého 

zaloţení zabývá odvětvím energetiky. Hlavní pracovní náplní divize jsou prostředky  

pro sledování, řízení a archivace dat odběrů jednotlivých druhů energií  

a automatizované systémy řízení energetických hospodářství (řízení  

technologií - kotelny, kompresorovny, VZT, čerpací stanice, čističky  

odpadních vod aj.) (15).  

Automatizované systémy řízení mohou vyuţívat široký sortiment komponent 

výpočetní techniky v závislosti na poţadavcích zákazníka. Počátkem roku 2003 byl 

softwarovými specialisty dokončen vývoj řídicího energetického systému CESS  

na platformě Microsoft Windows XP, který navazuje na energetický systém CESS, 

který v minulých letech obdrţel mnohá ocenění, a vydobyl si své pevné postavení  

na trhu. První instalace tohoto modernizovaného systému byla realizována ve ŠKODA 
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AUTO, závod Kvasiny. Mezi klíčové zákazníky dále patří např. Chemosvit Svit, a.s., 

Synthesia Semtín, a.s. (15). 

2.2 Obchodní situace společnosti 

Společnost se v rámci svých činností pohybuje nejvíce na trhu s IT. Tento trh  

je velice dynamický a rychle se rozvíjející. Dochází na něm k neustálým změnám, 

rozvoji a častým uváděním novinek na trh. Konkurence je zde velká.  

Trh s IT technologiemi je trhem, na kterém není jednoduché být úspěšný. Nejde  

jen o boj o zákazníky, ale i chytré plánování a nákup komodit ve správnou chvíli. Ceny 

produktů totiţ ovlivňuje hned několik vlivů:  

 Příchod novinek na trh (klesá cena starých produktů).  

 Stáří produktů (s přibývajícím stářím klesá cena).  

 Kurz dolaru a eura (nezřídka se odebírá zboţí od výrobců za dolary  

či eura a mnohým firmám je v cizí měně fakturováno za dodávky 

technologií).  

To vše je třeba dobře zváţit. Konečné kalkulace nabídek na zakázky musí být 

obezřetné, na jedné straně aby firma sama sebe nepřivedla do špatné finanční situace, 

ale na druhé straně nesmí nabídka být cenově přemrštěná, aby byla konkurenceschopná 

a firma mohla být vybrána jako dodavatel.  

Největší konkurenci na trhu nelze jednoznačně stanovit. Firma se uchází  

o zakázky nejen v celém krajském regionu, ale i na republikové úrovni. Do mnohých 

akcí vstupuje jako člen konsorcia společností či jako subdodavatel.  

CESA, a.s., Pardubice v současné době zaměstnává 59 kmenových zaměstnanců, 

dále pak zaměstnává přes 70 zaměstnanců v různých smluvních vztazích s celou řadou 

organizací, jedná se především o montáţní pracovníky (15). 
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2.3 Zákazníci společnosti 

Mezi zákazníky společnosti se řadí instituce či firmy ze širokého spektra oborů, 

jelikoţ bez sluţeb ICT se dnes ţádná dobře fungující společnost neobejde. 

Tabulka 1 - Rozdělení zákazníků dle segmentů v posledních čtyřech letech, v Kč s DPH 

(Zdroj: Interní materiály společnosti CESA, a.s., Pardubice, úprava vlastní).  

  2007 2008 2009 2010 

Průmysl 72 061 000 59 696 000 12 693 000  16 190 000 

Pojišťovnictví 2 343 000 3 602 000 8 474 000  6 607 000 

Vládní instituce 91 143 000 55 568 000 65 914 000  34 888 000 

Bankovnictví 4 516 000 15 864 000 12 279 000  22 479 000 

Státní správa 18 614 000 16 420 000 23 132 000  26 495 000 

Ostatní 6 633 000 33 889 000 58 792 000  43 154 000 
          

Celkem 195 310 000 185 038 000 181 284 000  149 813 000 

       

 

Graf 1 - Rozdělení zákazníků dle segmentů v roce 2009 (Zdroj: Tabulka 1,  

úprava vlastní) 
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Tabulka 2 - Rozdělení typů dodávek zákazníkům za poslední čtyři roky, v Kč s DPH 

(Zdroj: Interní materiály společnosti CESA, a.s., Pardubice, úprava vlastní). 

  2007 2008 2009 2010 

Software 48 127 000 37 431 000 42 807 000  5 643 000 

Kabeláţ 33 986 000 22 237 000 14 233 000  18 087 000 

AP 46 760 000 49 159 000 39 898 000  36 411 000 

Hardware 17 159 000 17 857 000 31 984 000  22 212 000 

EZS, EPS 2 802 000 2 514 000 3 128 000  2 292 000 

Stavební práce 8 803 000 8 615 000 8 566 000  9 336 000 

ESŘ 22 194 000 6 739 000 4 880 000 13 180 000 

Ostatní 15 479 000 40 486 000 35 788 000 42 652 000 
          

Celkem 195 310 000 185 038 000 181 284 000  149 813 000 

 

 

Graf 2 - Rozdělení typů dodávek zákazníkům v roce 2009 (Zdroj: Tabulka 2,  

úprava vlastní) 
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2.4 Dodavatelé společnosti 

Mezi významné obchodní partnery společnosti patří: Microsoft, Symantec,  

Audit Pro, Cisco Systems, Novell, 3COM, Lucent Technologies, Alcatel, Panduit, IBM, 

Rockwell Automation, EIB, atd. 

2.5 Certifikace společnosti 

Společnost CESA je vlastníkem certifikátů komplexního systému  řízení jakosti 

dle ISO 9001:2000, systému environmentálního managementu dle ISO 14001:2005, 

certifikace managementu sluţeb v oblasti IT dle ISO 20000-1 a systému managementu 

bezpečnosti informací ISO 27001:2006. 

Dále společnost vlastní osvědčení NBÚ dle §121 odst. 1 zákona č.412/2005 Sb. 

čísla 000513 a 00175 pro seznamování se s utajovanými informacemi stupně utajení 

„Tajné“ a pro poskytování nebo vznik utajovaných informací stupně „Důvěrné“ (1).  

2.6 SWOT analýza společnosti 

SWOT analýza provedená na základě interní a externí analýzy. 

Strenghts - Silné stránky 

 Vysoká odbornost pracovníků.  

 Stabilní pracovní tým – není fluktuace.  

 Dobrá dopravní dostupnost společnosti – jak v Pardubicích, tak polohou 

na celorepublikové mapě.  

 Finanční stabilita.  

 Spolupráce s významnými obchodními partnery.  

Weaknesses – slabé stránky 

 Při větším rozsahu zakázek nedostatek odborných montáţních 

pracovníků.  

 U zákazníků velké zaměření na vládní instituce a státní sféru.  

 Vzhled a obsah webových stránek.  
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Opportunities – příležitosti 

 Další rozvoj odborností a schopností zaměstnanců. 

 Vzhledem k zaměření společnosti (sluţby) je moţné trvale zlepšovat 

komunikaci se zákazníky tak, aby byly spokojeni a se společností nadále 

spolupracovali. 

 Vylepšení internetových stránek. 

 Rozšíření a lepší provoz elektronického obchodu společnosti. 

 Získání zakázek nejen z oblasti státních a vládních institucí, ale na 

základě těchto referencí rozšířit spektrum zákazníků i o organizace 

zřizované a spravované státem. 

Threats – hrozby 

 Nepředvídatelné kurzy měn. 

 Velká závislost na státních zakázkách. 

2.7 Hlavní firemní procesy 

Společnost CESA se v hlavní podnikatelské činnosti věnuje převáţně realizaci 

zakázek získaných v různých výběrových řízeních. Ať uţ ve výběrových řízeních,  

do kterých se sama přihlásila, nebo ve kterých byla oslovena. Z toho také vyplývají 

základní firemní procesy. 

Základem úspěchu a zisku společnosti je výběrové řízení vyhrát. V současné 

době se společnost nejčastěji účastní výběrových řízení na základě oslovení  

od zákazníka, díky dobrým referencím například z minulých let, či minulých dodávek. 

Po zjištění informací o daném výběrovém řízení se začne pracovat na nabídce. 

Obchodní oddělení předá informace o výběrovém řízení na úsek řízení zakázek,  

které pověří tým projektantů, kteří zpracují projektovou dokumentaci. Při tvorbě 

projektové dokumentace si projektanti v IS firmy vyhledají, jaké zakázky jiţ byly 

danému zákazníkovi implementovány, aby nově dodávaný materiál a technologie byly 

plně kompatibilním se staršími dodávkami. Obchodní oddělení poté vypracovaný 

projekt ocení a zpracuje tak, aby nabídka odpovídala poţadavkům na výběrové řízení. 
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V případě, ţe společnost ve výběrovém řízení uspěje, z jiţ vypracované nabídky 

se stává skutečná zakázka. Nejprve je ředitelem divize, kterou je zakázka realizována, 

stanovena osoba (zaměstnanec) odpovědná za danou zakázku a práce na ní. Ta společně 

s managementem společnosti naplánuje časový harmonogram prací skládající se 

z jednotlivých logistických etap (nákupy materiálu, vyuţití lidských zdrojů, nákup 

subdodávek). Do IS se zadá cena zakázky. 

Jednou z velmi důleţitých poloţek je nákup materiálu podle projektové 

dokumentace. Není-li materiál ve společnosti skladem, je třeba ho objednat, případně 

doobjednat. Kdyţ je materiál dodán od dodavatele, je povětšinou na nějaký čas 

uskladněn ve skladu společnosti. Do IS se vytvoří příjemka na zboţí. Nákup materiálu 

je realizován tak, aby byl nejen nakoupen za co nejvýhodnější ceny, ale aby společnosti 

dlouho neleţel zbytečně ve skladu a neblokoval tak nejen její finanční prostředky,  

ale i skladové prostory. 

Ve chvíli, kdy je místo zakázky připraveno, vyzvednou si pracovníci realizující 

zakázku materiál ve skladu. Pracovník skladu vytvoří skladovou výdejku materiálu  

a materiál tím vyvede ze skladového hospodářství nejen fyzicky, ale i účetně. Materiál 

se vydává v IS na danou zakázku. 

Po fyzickém dokončení prací na zakázce je ekonomickým oddělením společnosti 

vystavena faktura na zakázku. Ta je předána odpovědnému pracovníkovi a ten  

dle dopředu určených pravidel odpovídá za doručení faktury zákazníkovi. 

Nakonec je zakázka vyhodnocena. Vyhodnocování probíhá v IS KOSTKA Pro 

v modulu „Přehled zakázky“, který byl pro tyto účely zakázkově zpracován 

dodavatelem informačního systému. 

2.8 Informační systém společnosti 

Ve společnosti CESA je jiţ od roku 1998 vyuţíván informační systém  

KOSTKA Pro od společnosti APEX Computer, s.r.o. 

Informační systém KOSTKA Pro je zakázkově upravovaný ekonomický 

informační sytém pro střední a velké firmy. Je to 32 bitová aplikace fungující  

na architektuře Client – Server. Díky této architektuře s datovou základnou Microsoft 
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SQL Serveru je systém KOSTKA Pro bezpečný nejen pro uloţená data (ochrana  

před poškozením poškození či ztrátou dat), ale i ochráněn před zneuţitím neoprávněnou 

osobou. IS umoţňuje nastavit různá přístupová práva pro různé uţivatele, díky čemuţ 

lze jednoduše nastavit, kam aţ se můţe daný zaměstnanec podívat a nastavit mu tak 

přístup pouze k datům potřebným pro jeho práci. Čímţ jsou data také chráněna  

před zneuţitím nebo ztrátou (smazáním) (7). 

Jak jiţ bylo uvedeno, informační systém KOSTKA Pro je ve společnosti 

pouţíván jiţ více neţ 12 let, za tu dobu byl systém několikrát aktualizován ze strany 

výrobce i zakázkově doplňován dle poţadavků či potřeb společnosti. V součastné době 

společnost vyuţívá aplikaci KOSTKA Pro ve verzi 6.07.062 (ke dni 22.1.2011) běţící 

na serveru Intel Xeon 2,8 GHz s 4GB RAM. 

Na druhé straně přes všechny aktualizace a zakázková doplnění informačního 

systému se stále ještě vyskytují při běţném provozu společnosti i různé „nedostatky“ IS, 

díky kterým jsou některé firemní procesy zbytečně zdrţovány, nebo někteří zaměstnanci 

zbytečně a neefektivně vytěţováni (viz. kapitola 2.10 Analýza současného informačního 

systému dle skutečného pozorování). 

 

Obrázek 12 - IS Kostka Pro (Zdroj: vlastní) 
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2.8.1 Moduly informačního systému 

Informační systém KOSTKA Pro umoţňuje sledovat mimo jiné tyto základní 

poloţky. 

 Skladové hospodářství: Aktuální stav skladu, příjemky, výdejky, 

nákupky, skladová uzávěrka, vyhledávání ve skladu, pohyby na skladu, 

dodavatelské faktury, objednávky, skladové karty. 

 Odbyt a prodej: Nabídky, zakázky, výkaz hodin na zakázky, přehled 

zakázky, odběratelské faktury, prodejky, dodací listy. 

 Uživatelský modul: Projekce. 

 Účetnictví: Účetní knihy, účetní výkazy, příprava k účtování, účtování. 

 Finance: Pokladní doklady, bankovní příkazy, bankovní výpisy, 

neuhrazenost, pokladní kniha. 

 Majetek: Karta majetku, účetní a daňové odpisy, změny v evidenci 

majetku, odpisové plány. 

 Mzdy a personalistika: Zaměstnanci, zpracování mezd, mzdové 

výkazy, archiv mzdových údajů. 

 Top management: Náklady a výnosy, neuhrazenost, obraty dodavatelů  

a odběratelů, OLAP kostka. 

 Doprava: Karta vozu, typ přepravy. 

 Pošta: Doručená, odeslaná. 

 Správa systému: Nastavení uţivatelů a práv, nastavení jazyků, 

protokoly, definice tiskových výstupů, deník přihlášení. 

 Číselníky: Adresář partnerů, nastavení dokladových řad, číselníky DPH, 

typ dopravy… 
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Obrázek 13 - IS KOSTKA Pro - moduly (Zdroj: vlastní) 

2.8.2 Ekonomická situace informačního systému 

Jak jiţ bylo několikrát zmíněno IS Kostka Pro vyuţívaný společností  

CESA, a.s., Pardubice je zakázkově upravovaný informační systém. Takovýto systém  

se neobejde během svého pouţívání bez další podpory. Vzhledem k rozsáhlosti IS  

a moţnému vzniku problému při úpravě systému má společnost CESA s dodavatelem 

systému uzavřenou roční smlouvu o servisní podpoře na legislativní změny (například: 

změna formuláře DPH, evidenčního listu důchodového pojištění, výpočet mzdy 

zaměstnance, výše odvodů sociálního a zdravotního pojištění, úprava rozvahy  

a výsledovky). Dále smlouva obsahuje hotlinovou podporu pro zaměstnance 

společnosti, vyuţívanou v případě problémů či nejasností spojených s provozem  

či uţivatelskou úpravou IS. Tyto sluţby stojí společnost v ročním předplatné  

170 000 Kč s DPH. Ostatní podporu provádí zaměstnanci společnosti.  

Ať uţ zaměstnanec pověřený správou a údrţbou IS nebo IT pracovníci společnosti 

(zaměstnanci, jejichţ hlavní pracovní náplní je práce na hlavních podnikatelských 

aktivitách společnosti). Cena 170 000 Kč za rok se dá pro společnost povaţovat  

za výhodnou, vzhledem k objemu prováděných úprav a hodinové taxe  

za programátorské či konzultantské práce (1 500 Kč s DPH). 
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U dodavatele IS se samozřejmě dají doobjednat i další podpůrné sluţby pro IS. 

Jako například práce programátorů či analytiků, ať pravidelná, tak i neočekávaná. 

Společnost CESA, ale vzhledem ke svým odborným zaměstnancům z oblasti IT 

nechává údrţbu systému právě na těchto zaměstnancích. Za dobu provozování IS 

nebyly s informačním systémem ţádné váţnější problémy. 

Informační systém je moţno také zakázkově doplnit. Společnost si jiţ několikrát 

nechávala svůj IS doplnit. Doplnění nebo úprava jednoho modulu se v minulosti 

pohybovala s cenou mezi 10 000 aţ 25 000 Kč s DPH. Takto si společnost nechala 

vytvořit či upravit moduly jako: Přehled zakázek, Záruční podmínky (pro evidenci 

záručních období na HW dodávaný zákazníkům), Úloha pro panel manaţera (napojení 

na OLAP kostku), doplnění triggerem na hlídání a znemoţnění duplicitního zadávání 

dodavatelských faktur či Licenčního modulu na import odběratelských faktur z jiného 

informačního systému (u odběratelských faktur z eshopu společnosti, řešeného externí  

společností – outsourcingem). 

2.9 HOS 2009 analýza informačního systému společnosti 

Metoda HOS 2009 je zaloţená na dotazníkovém šetření. Dotazník vyplnili 

vybraní a odpovědní zaměstnanci společnosti. Ti byli vybráni tak, aby výsledek analýzy 

byl nakonec co moţná nejrealističtější a co moţná nejvíce odráţel aktuální situaci 

v podniku.  

2.9.1 Náročnost firmy na informační systém 

Jelikoţ neexistuje pouze jeden jediný faktor, podle kterého by šlo určit, jak 

funkčně náročný IS společnost potřebuje, bylo důleţité stanovit odpovědi na tyto otázky 

a oznámkovat je podle důleţitosti pro společnost na stupnici 0-1. Kde 0 jen nejniţší  

a 1 nejvyšší náročnost (11). 

Otázky: 

 Náročnost na rychlost, efektivnost vnitropodnikové komunikace. 

 Náročnost na rychlost, efektivnost komunikace firmy s okolím. 

 Náročnost na kvalitu, aktuálnost, validitu, kvantitu informací v IS. 

 Náročnost na bezporuchový chod IS. 
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 Náročnost na obnovu IS po poruše. 

 Náročnost na rychlou použitelnost IS (11, s.98). 

Poté se z uvedených čísel vypočte průměr a podle jeho výsledku se potom  

na stupnici „Nízká – Střední – Vyšší – Vysoká“ určí náročnost firmy na IS. 

Po analýze a výpočtu vyšlo číslo 0,75, coţ značí, ţe náročnost na informační 

systém firmy je na stupni Vyšší náročnosti. 

2.9.2 Motivace firmy k používání IS 

Motivace firmy k pouţívání IS závisí na motivovanosti zaměstnanců vyuţít 

k řešení jak běţných, tak náhlých podnikových procesů informační systém. Stejně jako 

u náročnosti na IS se i zde stanoví „známková stupnice“ k jednotlivým otázkám  

a vypočte se z nich průměr. A i zde bude stupnice motivace k pouţívání IS  

„Nízká – Střední – Vyšší - Vysoká“. 

Otázky: 

 Optimalizace nákladů na běžný chod firmy. 

 Podpora možnosti dalšího rozšiřování, rozvoje firmy. 

 Podpora vytvoření (udržení) dobrého jména firmy. 

 Optimalizace času potřebného pro běh operací spojených  

s chodem firmy. 

 Zvýšení efektivity u prováděných činností (11, s.99). 

Po analýze a výpočtu vyšlo číslo 0,72, coţ značí, ţe motivace firmy k pouţívání 

informačního systému je na stupni Vyšší motivace. 

2.9.3 Informační úroveň firmy 

Na základě údajů vypočtených a zjištěných v kapitolách 2.9.1 Náročnost firmy 

na informační systém a 2.9.2 Motivace firmy k pouţívání informačního systému  

se stanoví na základě tabulky 3 informační úroveň firmy. 
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Tabulka 3 - Stanovení informační úrovně firmy (Zdroj: 11, s.10, úprava vlastní). 

  Náročnost na IS 

Motivace k pouţívání IS Nízká Střední Vyšší Vysoká 

Nízká 1 2 3 3 

Střední 2 3 4 4 

Vyšší 3 4 4 5 

Vysoká 3 4 5 5 

 

Jak je z tabulky patrné při hodnotách Vyšší motivace a Vyšší náročnosti vychází 

celková informační úroveň 4. 

2.9.4 Stanovení fáze životního cyklu informačního systému 

U informačního cyklu je důleţité určit také jeho ţivotní cyklus. Ten se u jiţ 

aplikovaného informačního systému dá dle metody HOS 2009 rozdělit na: 

 Zavádění informačního systému 

 Fáze růstu 

 Fáze zralosti 

 Fáze doběhu (11) 

Podle vlastností, které jsou metodou těmto ţivotním cyklům přiděleny, se dá 

určit, ţe IS KOSTKA Pro je ve sledované společnosti na pomezí fáze růstu aţ mírné 

zralosti. Zde lehce záleţí na subjektivních pohledech. 

Charakteristiky fáze růstu a zralosti: 

 „Fáze růstu: stále existuje poměrně velký potenciál růstu informačního 

systému, dochází k postupnému dolaďování jednotlivých jeho částí, 

dochází k postupné optimalizaci nákladů na jeho provoz, … 

 Fáze zralosti: růst potenciálu informačního systému je již jen mírný, 

informační systém poskytuje uživatelům maximální užitek, jeho jednotlivé 

části jsou již plně sladěny s potřebami firmy a uživatelů, náklady na jeho 

provoz jsou pro firmu s porovnáním s přínosy na optimální úrovni…  

(11, s.10)“.  



 

43 

 

2.9.5 Stanovení souhrnné optimální úrovně firmy 

Při kombinaci určení fáze ţivotního cyklu IS a celkové náročnost na informační 

úroveň firmy se určí optimální úroveň firmy. 

Na základě výsledku z oblasti náročnosti na informační úroveň firmy  

(náročnost = 4) a současné fáze ţivotního cyklu IS (fáze růstu aţ mírné zralosti)  

se dá souhrnná optimální úroveň firmy určit číslem 4 (střed intervalu 3-5). 

2.9.6 Efektivita HW / SW 

Efektivita hardware a software je pro běţný provoz informačního systému velice 

důleţitá. Hardware a software spolu velmi souvisí. Obě dvě oblasti by měly být 

vyrovnané, aby navzájem plně vyuţívaly svých moţností. 

Výpočet efektivity oblastí HW a SW vychází z dotazníkové metody: 

  ((
  

  
)   )      

Z výpočtu vychází, ţe efektivita HW a SW je -1,1%. To znamená, ţe stav mezi 

HW a SW je vyvážený. Záporný výsledek značí, ţe hardware není plně vyuţíván 

daným software. U výsledku -1,1% se ovšem jedná o zanedbatelnou poloţku.  
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2.9.7 Grafické znázornění výsledků 

Odpovědi respondentů na dotazník metody HOS 2009 byly zpracovány pomocí 

předem nastavených vzorců této metody v aplikaci MS Excel. Odpovědi byly 

obodovány a určena váha jednotlivých kritérií. 

 

Graf 3 -  Celkový stav IS (Zdroj: vlastní) 

Dle metody HOS 2009 se dá říci, ţe analyzovaný informační systém  

KOSTKA Pro aplikovaný ve společnosti CESA, a.s., Pardubice je vyváţený (efektivní). 

Dle definice, ţe „informační systém je natolik silný, nakolik silná je jeho 

nejslabší část (6, s.71)",  se dá říci, ţe celkový stav IS je 3,45. Coţ na stupnici 1-5, kde 

jedna je nejméně a 5 nejvíce, není nijak vysoké číslo. 
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Graf 4 - Nevyváţenost oblastí IS (Zdroj: vlastní) 

Celková nevyváţenost IS je 16,79%. 

2.10 Analýza informačního systému dle skutečného pozorování 

Tato část analýzy se skládá z vlastního pozorování informačního systému během 

jeho základního pouţívání. 

Ač byl informační systém společnosti jiţ několikrát doplňován a dotvářen, stále 

není dotvořen tak, ţe stále ještě není plně synchronizován (zautomatizován) 

s podnikovými procesy probíhajícími ve společnosti. Z toho důvodu jsou někteří 

zaměstnanci zbytečně a neefektivně vytěţováni. Případně zaměstnanci nemohou plně 

vyuţít informací a dat, které jiţ byly zadány do informačního systému. 

Ve chvíli, kdy se společnosti podaří tyto problém odstranit, budou mít 

zaměstnanci více času na výkon své vlastní práce a navíc odpadnou společnosti 

případné problémy zaviněné nesprávnou a či neúplnou administrativou. 
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Jedním z problémů IS je výpočet peněţních toků, nebo-li cash-flow. Výpočet 

cash-flow se skládá z jednoduchých matematických operací s daty. Data (sumy peněz) 

má společnost ve své informačním systému sice zaneseny, ale vypočítat z nich  

cash-flow jiţ není moţné. Přitom výpočet cash-flow je pro společnost pravidelnou 

kaţdodenní činností. 

V dnešní době, kdy mají společnosti různé existenční nebo finanční problémy  

je dobré a také důleţité dávat si pozor na dluţníky společnosti. Pojmem dluţník je 

myšlen subjekt, jemuţ jiţ byla v minulosti zpracována zakázka, za kterou byla 

vystavena faktura a ţe splatnost této faktury jiţ propadla a subjekt stále nezaplatil. 

V případě, ţe si u společnosti objednal další „zboţí“, měl by IS upozornit, buď jiţ přímo 

při vytváření zakázky, nebo při její fakturaci zaměstnance o tomto stavu. Ten by se pak 

jiţ podle dané vnitropodnikové směrnice k zákazníkovi a zakázce zachoval. Tímto by se 

eliminovala moţnost, ţe stále dodáváte zákazníkovi „zboţí“, za které jiţ od začátku 

nezaplatil. To společnosti ušetří nejen její finanční prostředky, ale taky čas  

při neustálém kontaktování daného dluţníka nebo vymáhání své pohledávky. 

Dalším problémem, se kterým se IS společnosti potýká, je sledování vývoje 

zakázky, hlídání její „naplněnosti“. Vzhledem k tomu, ţe některá data jsou do IS 

zadávána tak říkajíc on-line (skladové pohyby, fakturace i odpracované hodiny 

zaměstnanců na konkrétní zakázce), mělo by být samozřejmostí při potřebě konkrétních 

údajů o stavu zakázky jednoduchým způsobem zjistit, zda nedošlo k překročení 

stanovených a plánovaných dodávek materiálu nebo lidských zdrojů na zakázku  

a pokud ano, jaké důvody k tomu vedly a kdo je za tento problém odpovědný. 

Porovnání plánovaných objemů prací a dodávek materiálu a sluţeb se skutečností můţe 

společnosti pomoci při vytváření dalších nabídek a následné realizaci zakázek. 

Další oblastí, kde lze mít k IS výhrady, je oblast personalistiky. V tomto modulu 

je evidováno velké mnoţství informací o jednotlivých pracovnících, které mají další 

návaznosti vzhledem k pracovně právním vztahům a k daňovým zákonům. Jsou zde  

i údaje o průběţném vzdělávání pracovníků. V případě, ţe by odpovědnému 

personálnímu pracovníkovi informační systém hlásil, ţe brzy vyprší některému  

ze zaměstnanců například pracovní smlouva na dobu určitou, končí platnost 

absolvovaného školení a je třeba jej obnovit, informace o povinnosti předloţit 



 

47 

 

zaměstnavateli potvrzení o studiu dětí a další, by se jistě zvýšila efektivita práce 

personalisty. Potřebné údaje by byly snadněji a rychleji dohledatelné, neţ jak je tomu 

v současné době. Pravidelné upozorňování na blíţící se vypršení některého údaje 

z personalistiky by jistě podstatně zvýšilo přehlednost zpracovávané mzdové  

a personální agendy. 

Mezi další problém při běţném uţívání informačního systému patří podnikový 

proces tvorby projektu. Tvorba projektu, ze kterého se později stává zakázka, sice  

ve společnosti funguje. Ovšem bez přímé návaznosti na informační systém. Mnoho 

pracovních kroků zaměstnanců z projektového oddělení společnosti je z toho důvodu 

zdvojováno a zaměstnanci pak tráví zbytečně mnoho času pouhým vyplňováním 

duplicitních údajů. IS Kostka Pro sice má integrovaný modul Projekce, ale zaměstnanci 

tento modul nepouţívají z důvodů nevyhovujících parametrů a nastavení modulu. Práce 

na projektech proto probíhá většinou v prostředí MS Excel, v němţ se projektová 

dokumentace také odevzdává. Ovšem potřebné materiály, ceny, objednávky si ale musí 

postupně hledat v IS společnosti. V případě, ţe společnost získá zakázku, musí se data  

o projektu ručně vkládat do modulu Zakázka, přitom by stačil kvalitně upravený modul 

Projekce, v němţ by pracovníci projektového oddělení mohli efektivně pracovat  

a z něhoţ by se data lehce převedla do modulu Zakázka. 

2.11 SWOT analýza IS 

Strenghts - Silné stránky 

 Fungující a zavedený informační systém. 

 Jednoduchá obsluha -> jednoduché uţivatelské rozhraní. 

 Stabilita systému. 

 IS nemá vysoké nároky na HW na uţivatelských stanicích. 

 Fungující technická podpora na straně dodavatele IS. 

Weaknesses – slabé stránky 

 Neefektivní vyuţívání všech dat z IS. 

 Uţivatelská neznalost všech funkcí. 

 Nedostatečné propojení jednotlivých modulů. 
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 Systém neposkytuje všechny potřebné funkce pro potřeby společnosti. 

 Zastaralý software na serveru. 

Opportunities – příležitosti 

 Zavedení nového IS. 

 Moţnost úpravy stávajícího IS – lepší provázanost mezi jednotlivými 

moduly. 

 Větší péče managementu IS o informační systém. 

 Přejití na vyšší verzi operačního systému na serveru. 

Threats – hrozby 

 Zastaralý software na serveru – konec podpory MS SQL Server 2003. 

 Neexistující široký tým managementu IS. 

2.12 Shrnutí analýz 

Z analýzy HOS 2009 vyplývá, ţe IS KOTKA Pro je sice vyváţený, ale není 

absolutně vyváţený. Informační systém je ve stavu, s kterým by se spousta společností 

v dnešní době mohla spokojit. Ovšem kaţdá z analýz odhalila slabá místa IS, slabá 

místa, jeţ přinejmenším komplikují či přidělávají uţivatelům informačního systému 

práci. Při horším pohledu se dají tato místa označit za riziková pro fungování nejen 

informačního systému, ale i společnosti. 

Návrhy na zlepšení této situace jsou rozpracovány v následující kapitole. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

V této kapitole bakalářské práce se budu na základě provedených analýz věnovat 

návrhům na vylepšení informačního systému společnosti tak, aby se jeho provozování 

stalo efektivním a přínosným nejen pro zaměstnance společnosti, ale i pro společnost 

samotnou. Cílem této kapitoly a vlastně celé práce by mělo být vybrat co moţná 

nejlepší formu řešení současné situace a tu zpracovat. 

3.1 Možnosti řešení aktuální situace 

Jak jiţ bylo předesláno, z výsledků provedených analýz je patrné, ţe situaci 

kolem informačního systému společnosti je nutné vylepšit. Tato skutečnost má mnoho 

moţností řešení a postupů jak těchto řešení dosáhnout. 

Moţnosti řešení situace podnikového IS ve společnosti CESA se dají rozdělit  

do dvou skupin. A to na variantu pasivního přístupu k problematice IS a aktivního 

přístupu k problematice IS. 

Kategorie pasivního přístupu k informačnímu systému je pro účel této práce 

chápána jako metoda udrţení vývoje současného stavu IS s různými zakázkovými 

vylepšeními tak, aby došlo k vylepšení IS vedoucího ke zvýšení efektivity a pohodlí  

při vyuţívání informačního systému během základních podnikových procesů  

ve společnosti. Toto řešení by mělo být ekonomicky mnohem méně nákladné  

neţ aktivní přístup. 

Kategorie aktivního přístupu k IS je pro účel této práce chápana jako stav,  

kdy bude současný informační systém nahrazen systémem novým. Novým informačním 

systémem, jenţ by měl být absolutně vyváţený a dostatečně komfortní. Navíc by neměl 

obsahovat nedostatky, s nimiţ se potýká současný IS. Při návrhu je třeba najít 

nejideálnější variantu pro „získání“ IS, moţnostmi jsou zakoupení hotového IS, 

vytvoření IS na míru pro společnosti, outsourcing IS atd. Dále je pak nutné rozhodnou, 

jak dojde k implementaci systému. Jaká metoda implementace by byla pro společnost 

tou nejvýhodnější při zachování běţného provozu společnosti? Tato varianta aktivního 

přístupu by jistě byla finančně nákladnější neţ varianta pasivního přístupu.  
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3.2 Varianta pasivního přístupu k vylepšení informačního systému 

Za jedinou variantu pasivního přístupu k vylepšení IS se dá povaţovat 

zakázkové doplnění IS a aktivity vedoucí k minimálně udrţení současného vývoje IS.  

Název „pasivní přístup“ by mohl zavádět k myšlenkám, ţe se nechá IS „sám 

sobě na pospas“ a nebude se o jeho vývoj nikdo starat. Tato cesta by ovšem vedla velmi 

brzy ke zhroucení celého informačního systému, jeho nefunkčnosti a tím pádem  

i váţnému narušení chodu společnosti. Proto je tento výklad pasivního přístupu 

povaţován za nepřípustný.  

Shrnutí možností pro úpravu současného IS: 

 Moţnost zákaznického doplnění IS. 

 Finanční stránka u zákaznického doplnění IS. 

 Systém je zavedený, funguje a zaměstnanci jsou na něho zvyklí. 

 Nízké náklady na údrţbu IS. 

- Systém není absolutně vyváţený a proto ani maximálně přínosný pro 

potřeby společnosti. 

- Absence modulů vyuţitelných během běţných podnikových procesů. 

- Zastaralejší vzhled IS. 

Zpracování návrhů na úpravu informačního systému by mělo vycházet  

z jiţ provedených analýz a to ze SWOT analýzy IS, analýzy HOS 2009 a z analýzy 

skutečným pozorováním. Výsledky těchto analýz by se měly sloučit do jednoho návrhu 

na úpravu informačního systému, dle kterého by pak dodavatelská společnost současný 

IS společnosti upravila. 

Návrh by měl pojmout všechny podněty vycházející z analýz, tak aby se 

informační systém stal nejen absolutně vyváţeným, ale také absolutně efektivním  

při vyuţívání zaměstnanci společnosti. 

3.2.1 Návrh na další rozvoj stávajícího řešení 

Čím by se při úpravě informačního sytému mělo začít, je jeho správa. 

V současné době IS běţí na serveru s MS SQL Server 2003. Aktuálně by měla být  

na serveru nahrána alespoň verze 2008. Dá se totiţ předpokládat, ţe Microsoft a stejně 
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tak i dodavatel IS APEX Computer, ukončí postupem času (v brzké době) podporu  

pro tuto starou verzi SQL Serveru a to by mohlo zapříčinit provozu serveru problémy. 

Obecně je informačnímu systému ve společnosti věnována menší péče a proto 

(ať uţ pro jakoukoliv variantu řešení situace IS) by mělo dojít buď k vyčlenění 

(najmutí) jednoho konkrétního pracovníka starajícího se výhradně o IS. Správu IS nelze 

ve společnosti provádět jedním zaměstnancem se současnými dalšími pracovními 

povinnostmi v takovém rozsahu, aby bylo informačnímu systému věnováno tolik času  

a prostoru, kolik potřebuje. 

Samotné zakázkové doplnění informačního sytému KOSTKA Pro by se mělo 

sestávat z několika nových modulů, které by měli být do IS implementovány. 

Prvním takovým doplněním by mělo být v modulu Finance doplnění funkce 

cash-flow, případně vytvoření Cash-flow jako samostatného modulu. Modul  

Cash-flow by měl obsahovat kalendář se znázorněním příchozích a odchozích plateb  

a graf finanční situace pro definované období. Informace o finančních tocích by měly 

být získány v  dodavatelských a odběratelských fakturách, pokladně, či stavech 

bankovních účtů. 

Další úpravou by měla být funkce, která by se pracovně dala pojmenovat jako 

„Registr dluţníků“. Pomocí jednoduchého triggeru by byla při zpracování objednávky 

zákazníka zjištěna jeho platební morálka z minulých dodávek, tak aby nemohlo dojít 

k dodávkám zákazníkovi, jehoţ faktury z minulosti s propadlým datem splatnosti stále 

nebyly zaplaceny. 

Další části IS, kde by se jistě hodila úprava, je modul zakázka. Konkrétně její 

doplnění. Tak aby mohlo dojít k rychlému vyhodnocení zakázky, zda-li nebyly 

překročeny plánované finanční náklady (lidských zdrojů, či materiálu) na zakázku.  

Mzdové a personální agendě by jistě prospělo, kdyby se údaje o jednotlivých 

zaměstnancích společnosti nacházely na společném místě v IS. Ne aby jich část byla  

na papíře uloţená v šanonech ve společnosti. Proto je nutné upravit formuláře  

o zaměstnancích tak, aby mohly být údaje přepsány z papírové do elektronické podoby 

do IS. Poté uţ by pouze stačilo nastavit automatickou kontrolu některých údajů  
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(např. datum konce pracovní smlouvy) a odpovědný pracovník personálního oddělení 

ušetří spoustu času na jinou práci neţ prohledáváním šanonů a „zbytečnou“ 

administrativou. 

Poslední významnou úpravou modulů IS je úprava či spíše vytvoření nového 

modulu Projekce vyhovujícího přímo projektovým návyků a projektový technikám 

zaměstnanců společnosti. Tak aby odpadlo projektování v prostředí v MS Excel  

a následné duplicitní zadávání a získávání údajů z IS. Modul by měl vypadat takto:  

po nastavení základních parametrů, pro jakou společnost se projekt zpracovává, by se 

začalo projektovat s konkrétním materiálem, kterým by byl vybírán přímo  

ze skladových karet. A to tak, ţe by se nepřipravoval pouze samostatný projekt,  

ale vzájemným propojením i nákupní objednávka pro případ, ţe se z projektu stane 

realizovaná zakázka, aby se rovnou automaticky mohl dát objednat materiál, který se 

v té chvíli zrovna nenachází na skladě. 
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3.3 Varianta aktivního přístupu k vylepšení informačního systému 

Moţnost pořízení nového informačního systému do společnosti by se dala 

rozdělit do několika posloupných kroků, které je třeba postupně vyřešit, tak aby se došlo 

k nejideálnějšímu řešení situace. Nejprve je třeba zvolit, jaká forma pořízení IS by byla 

pro společnost nejvhodnější, zda outsourcing, nákup hotového řešení IS nebo návrh IS 

na zakázku. Poté vybrání nejvhodnějšího dodavatele IS a nakonec zvolit metodu 

implementace nového IS. 

3.3.1 Výběr nejvhodnější metody pořízení informačního systému 

Pro výběr nejvhodnější varianty pořízení nové informačního systému jsou 

pouţity rozhodovací matice.  

Bodové hodnocení v rozhodovací matici je na stupnici 1-10 a bodové 

kvantifikace jsou určeny intervalem 0,1 – 1. Hodnoty bodových kvantifikací jsou 

určeny podle poţadavků společnosti. Celkově se hodnocené oblasti informačního 

systému dělí na dvě části: pořizovací – implementační a provozní. 

Do skupiny pořizovací – implementační patří poloţky jako finance (na pořízení 

a implementaci IS), časová náročnost (na vytvoření nebo přizpůsobení IS a jeho 

implementaci), personifikace řešení (moţnost úpravy/vytvoření IS přesně podle daných 

poţadavků společnosti), budoucnost řešení (trvanlivost a předpokládaná pouţitelnost 

informačního systému), reference IS (reference na dodavatele, implementátory, 

zkušenosti uţivatelů s jednotlivými řešeními). Do skupiny provozních faktorů patří 

finance (na správu a údrţbu IS během jeho provozu ve společnosti), správa a údrţba IS 

(během jeho provozu, hrozba komplikací s provozem), bezpečnost dat, hrozba výpadků 

informačního systému (a moţnost / rychlost vyřešení výpadku), moţnost úpravy  

za provozu (na základě například zákonných změn), modulovatelnost (dostupnost 

dalších modulů informačního systému).  
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Outsourcing IS 

 Menší finanční náročnost. 

 Odpadají náklady (finanční a lidské prostředky) na údrţbu a správu IS. 

- Niţší bezpečnost dat.   

- Externí vyuţití serverů, z toho plynoucí nevyuţitelnost současných  

a technicky dostačujících serverů. 

- Nutné spolehlivé internetové připojení. Při výpadku připojení hrozí pád  

a nefunkčnost informačního systému. 

Tabulka 4 - Rozhodovací matice pro outsourcing IS (Zdroj: vlastní) 

 Kvantifikace Hodnocení Suma 

Pořízovací – implementační 

Finance 0,7 8 5,6 

Časová náročnost 0,4 8 3,2 

Moţnost personifikace řešení 1 3 3 

Budoucnost řešení 0,6 3 1,8 

Reference 0,4 4 1,6 

Provozní  

Finance 0,6 7 4,2 

Správa a údrţba IS 0,4 9 3,6 

Bezpečnost dat 1 2 2 

Hrozba výpadků IS 0,8 2 1,6 

Upravitelnost 1 3 3 

Modulovatelnost 0,7 3 2,1 
    

Celkem 31,7 
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Návrh IS na zakázku 

 Vysoce personifikované řešení přesně na míru společnosti. 

 Řešení by mělo být trvalé a vydrţet delší dobu bez zásadních úprav. 

- Vysoká cenová náročnost. 

- Delší doba implementace a testování IS. 

Tabulka 5 - Rozhodovací matice pro návrh IS na zakázku (Zdroj: vlastní) 

 Kvantifikace Hodnocení Suma 

Pořízovací – implementační 

Finance 0,7 3 2,1 

Časová náročnost 0,4 2 0,8 

Moţnost personifikace řešení 1 10 10 

Budoucnost řešení 0,6 10 6 

Reference 0,4 6 2,4 

Provozní  

Finance 0,6 8 4,8 

Správa a údrţba IS 0,4 6 2,4 

Bezpečnost dat 1 8 8 

Hrozba výpadků IS 0,8 7 5,6 

Upravitelnost 1 7 7 

Modulovatelnost 0,7 8 5,6 
    

Celkem 56,7 
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Nákup hotového řešení 

 Praxí vyzkoušení dodavatelé IS a jejich řešení IS. 

 Moţnost zákaznického doplnění IS. 

 Poměr cena / výkon. 

Tabulka 6 - Rozhodovací matice pro nákup hotového řešení (Zdroj: vlastní) 

 Kvantifikace Hodnocení Suma 

Pořízovací – implementační 

Finance 0,7 7 4,9 

Časová náročnost 0,4 8 3,2 

Moţnost personifikace řešení 1 7 7 

Budoucnost řešení 0,6 6 3,6 

Reference 0,4 9 3,6 

Provozní  

Finance 0,6 8 4,8 

Správa a údrţba IS 0,4 9 3,6 

Bezpečnost dat 1 9 9 

Hrozba výpadků IS 0,8 8 6,4 

Upravitelnost 1 9 9 

Modulovatelnost 0,7 9 6,3 
    

Celkem 61,4 
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Vlastní řešení 

Návrh a zpracování informačního systému vlastními programátory společnosti. 

 Vysoce personifikované řešení přesně na míru společnosti. 

 Řešení by mělo být trvalé a vydrţet delší dobu bez zásadních úprav. 

- Vysoká cenová náročnost. 

- Delší doba implementace a testování IS. 

- Vysoké vytíţení pracovníků IT oddělení. 

Tabulka 7 - Rozhodovací matice pro vlastní řešení (Zdroj: vlastní) 

 Kvantifikace Hodnocení Suma 

Pořízovací – implementační 

Finance 0,7 4 2,8 

Časová náročnost 0,4 1 0,4 

Moţnost personifikace řešení 1 10 10 

Budoucnost řešení 0,6 10 6 

Reference 0,4 1 0,4 

Provozní  

Finance 0,6 7 4,2 

Správa a údrţba IS 0,4 6 2,4 

Bezpečnost dat 1 9 9 

Hrozba výpadků IS 0,8 7 5,6 

Upravitelnost 1 9 9 

Modulovatelnost 0,7 9 6,3 
    

Celkem 56,1 

 

Sumarizace výběru nejlepšího řešení pro pořízení IS 

Na základě výše provedeného šetření se dá za nejvhodnější formu pořízení IS 

v rámci aktivního přístupu k informačnímu systému pro společnost povaţovat nákup 

hotového řešení informačního systému s jeho zákaznickým doplněním podle přesných 

poţadavků společnosti.  
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Tabulka 8 - Vyhodnocení výběru nejvhodnější metody pořízení informačního systému 

(Zdroj: vlastní) 

 Hodnota varianty 

Outsourcing IS 31,7 

Návrh IS na zakázku 56,7 

Nákup hotového řešení 61,4 

Vlastní řešení 56,1 

 

3.3.2 Výběr hotového řešení IS 

Na trhu s informačními systémy se pohybuje mnoho dodavatelů, jejichţ 

produkty jsou různé podnikové informační systémy. Nabídka je tedy velmi široká  

a různorodá. Cílem této podkapitoly je udělat průzkum trhu a najít nejlepší variantu 

informačního systému pro společnost. 

Jak jiţ bylo vybráno, bude se jednat o nákup hotového řešení informačního 

systému. Nejlépe by se mělo jednat o IS s moţností zakázkové úpravy, aby se 

eventuálně mohl přizpůsobit přesným poţadavkům společnosti a pro společnost bylo 

jeho pouţívání maximálně efektivní. 

Možné varianty: 

Microsoft Dynamics NAV 5.0 

MS Dynamics NAV je řešení podnikového informačního systému pro středně 

velké organizace. IS Dynamics NAV je zakázkově upravovatelný, takţe se dá snadno 

přizpůsobit poţadavkům společnosti na informační systém (8). 

Nespornou výhodou informačního systému MS Dynamics NAV je jeho 

uţivatelské prostředí vycházející z aplikace Microsoft Outlook 2010. Toto všem dobře 

známé prostředí určitě napomůţe zaměstnancům společnosti k lepší orientaci 

v programu.  

Ovšem celkem citelnou nevýhodou je absence modulu Mzdy, který je nutné 

nahradit mzdovým informačním systémem. Coţ nedělá z MS Dynamics NAV 
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integrované řešení v jedné aplikaci a je tedy nutné zajistit „synchronizaci“ mezi 

informačním a mzdovým systémem. 

Helios Orange 

Helios je IS dodávaný společností Asseco Solutions, a.s., která je největším 

dodavatelem IS pro českou a slovenskou republiku. 

„IS Helios pokrývá potřeby firem všech velikostí v nejrůznějších oblastech 

podnikání a veřejné správy. Systém je doplněn širokou nabídkou služeb a partnerských 

programů. Systém Helios je vysoce ceněn pro svoji technologickou vyspělost i pro další 

vlastnosti, které vyplývají z dokonalé znalosti domácího trhu. Pokrývá požadavky 

širokého spektra firem a je přizpůsoben potřebám uživatelů na nejrůznějších pozicích  

ve firmách (12).“  

 Informační systém Helios Orange obsahuje všechny potřebné moduly 

odpovídající potřebám společnosti. Jako například: účetnictví, banka, sklad, zakázka, 

smlouvy, cash-flow, fakturace, pokladna, majetek, mzdy… 

 

Karat Enterprise 

Informační systém Karat Enterprise je celkově komplexní podnikový informační 

systém pro společnosti mající své vlastní IT pracovníky. Tento systém pracuje  

na technologii Client / Server a je určen pro obchodní společnosti nebo organizace 

působící v sektoru sluţeb (4).  

Informační systém Karat Enterpreise je snadno modifikovatelný IS,  

lze ho jednoduše upravovat, vytvářet specifické modulu pro přesné potřeby daného 

oboru podnikání. Dále je to IS, který je schopen se přizpůsobit jiţ zavedeným 

podnikovým procesům ve společnosti. (10).  

Design a princip ovládání produktu Karat Enterpreise je zaloţen na platformě 

Windows, takţe ovládání by mělo být pro nové uţivatele přívětivé a intuitivní. 

Stejně jako Helios i Karat obsahuje všechny důleţité a nezbytné moduly  

pro hladký a efektivní provoz společnosti. 
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Výběr IS 

Pro výběr nejvhodnějšího nového informačního systému je pouţita rozhodovací 

matice, stejně jako u výběru nejvhodnější metody pořízení. 

Bodové hodnocení v rozhodovací matici je na stupnici 1-10 a bodové 

kvantifikace jsou určeny intervalem 0,1 – 1. Celkově se hodnocené oblasti informačních 

systémů dělí na dvě části: pořizovací – implementační a provozní. 

Do skupiny pořizovací – implementační patří poloţky: finance (cena pořízení  

a implementace IS), časová náročnost (na implementační analýzu, přizpůsobení IS 

poţadavkům společnosti a jeho implementaci), personifikace řešení (moţnost úpravy IS 

přesně podle daných poţadavků společnosti), komplexnost řešení (komplexnost 

zpracování IS, funkcionalita, obsah modulů), reference (reference  

na konkrétní IS, jeho dodavatele, implementátory, zkušenosti uţivatelů s jednotlivými 

řešeními). 

Do skupiny provozních faktorů patří finance (na správu a údrţbu IS během jeho 

provozu ve společnosti), správa a údrţba IS (během jeho provozu, hrozba komplikací 

s provozem), bezpečnost dat (identifikace přístupových práv), stabilita IS, podpora 

(moţnosti servisní podpory), moţnost úpravy za provozu (na základě například 

zákonných změn), modulovatelnost (dostupnost dalších modulů informačního systému, 

úprava stávajících modulů). 
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Tabulka 9 - Rozhodovací matice pro výběr konkrétního IS (Zdroj: vlastní) 

 Kvantifikace NAV Helios Karat 

Pořízovací – implementační 

Finance 0,7 4 7 8 

Časová náročnost 0,4 8 7 6 

Moţnost personifikace řešení 1 7 9 9 

Komplexnost řešení 0,9 3 8 9 

Reference 0,4 6 9 7 

Provozní  

Finance 0,6 5 8 8 

Správa a údrţba IS 0,4 9 7 5 

Bezpečnost dat 1 9 8 6 

Stabilita IS 0,8 8 8 8 

Podpora 0,7 9 8 6 

Upravitelnost 1 8 8 6 

Modulovatelnost 0,7 7 9 8 
     

Celkem  59,3 69,4 62,9 

 

Na základě rozhodovací tabulky byl pro společnost CESA, a.s., Pardubice  

jako nejvhodnější nový informační systém vybrán produkt Helios Orange. 

Zavedením nového IS společnost získá: 

 Podporu všech firemních procesů v jednom systému.  

 Nástroj na efektivní řízení projektů. 

 Řízení a hlídání procesů pomocí Workflow. 

 Zvýšení produktivity zaměstnanců. 

 Uţivatelská přizpůsobitelnost IS. 

 Okamţitá dostupnost všech potřebných informací. 

 Okamţité vyhodnocení dat pro management. 

 Jednoduché propojení na další systémy (OLAP, Datawarehouse,…). 
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 Velkou variabilitu nastavení a moţnost zakázkové úpravy jednotlivých 

modulů dle poţadavků. 

 Zrychlení obchodních procesů. 

3.3.3 Implementace nového informačního systému 

Nejvhodnější metodou implementace nového informačního systému  

Helios Orange ve společnosti CESA by podle všeho měla být souběžná implementační 

strategie, při které je spuštěna testovací verze IS zároveň s během starého systému. 

Všechny operace je tedy ve společnosti nutno provádět duplicitně, ale předejde se tak 

mnoha rizikům plynoucích z například nárazové strategie. 

Postupem času (po dobu 1-2 měsíců), aţ by se nový IS stal ve společnosti 

spolehlivým, dojde k ukončení testovacího období a přistoupí se právě k nárazové 

implementační strategii, tedy odpojení starého IS. Od té doby bude provoz společnosti 

pouze v novém informačním systému Helios Orange. 

3.3.4 Poznatky vyplývající z provedených analýz 

Ač provedená analýza metodou HOS 2009 nijak nevstupuje do rozhodování  

o pořízení nového informačního systému, je nezbytné myslet na závěry této analýzy.  

Ty ukazují, ţe současný stav hardware a software je vzájemně vyrovnaný. 

Ovšem v případě pořízení nového informačního sytému (tedy nového software) 

by se vyváţenost měla mírně změnit. Proto by se kromě pořízení nového informačního 

sytému měl do společnosti pořídit nový databázový server, včetně nového operačního 

sytému (na moţné problémy se současným operačním systémem upozorňuje provedená 

SWOT analýza současného IS).  Tím by znovu měla nastat rovnováha, vypovídající  

o tom, ţe je hardware dostatečně vyuţíván softwarem a naopak. Obnova klientských 

stanic by neměla být potřebná, jelikoţ ta probíhá ve společnosti průběţně během 

provozu na základě předem stanovené politiky obnovy IT technologií. 
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3.4 SWOT analýza nového informačního systému 

SWOT analýza provedená na základě heuristické analýzy na moţnost zavedení 

nového IS do společnosti. A to informačního systému Helios Orange. 

Strenghts - Silné stránky 

 Nový moderní informační systém. 

 Nově zavedený IS optimalizovaný pro potřeby společnosti. 

 Dokonalé pokrytí všech podnikový procesů. 

 Jednoduchá obsluha -> jednoduché uţivatelské rozhraní. 

 Stabilita systému. 

 IS nemá vysoké nároky na HW na uţivatelských stanicích. 

 Kvalitní technická podpora na straně dodavatele IS. 

Weaknesses – slabé stránky 

 Nutnost implementace nového informačního systému. 

 Uţivatelská neznalost všech funkcí. 

 Prvotní obava zaměstnanců z nového IS. 

Opportunities – příležitosti 

 Moţnost neustálých úprav a vylepšování IS na základě poznatků 

uţivatelů systému (zaměstnanců společnosti). 

 Zefektivnění práce, úspora času. 

 Zvýšení produktivity a vyšší konkurence schopnost společnosti. 

Threats – hrozby 

 Problémy při implementaci IS. 

 Neexistující široký tým managementu IS. 
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3.5 Výběr nejvhodnější varianty IS 

Jak je jiţ z výše zpracovaných kapitol jasně patrné, v této podkapitole by mělo 

dojít ke konečnému doporučení, jakou cestou by se měla společnost vydat. Vybrat mezi 

pasivním a aktivním přístupem k informačnímu systému. 

Pasivní přístup, nebo-li zakázkové upravení (vylepšení) současného 

informačního systému, by se dal označit jako minimální úprava, kterou by současný 

informační systém KOSTKA Pro vyţadoval. Jeho úprava by sice společnosti pomohla 

ke zkvalitnění a zrychlení podnikových procesů, ale jistě by nebyla takovým posunem  

a podporou pro růst společnosti tak, jako varianta aktivního přístupu.  

Přeci jen i s ohledem na stáří současného informačního systému a jeho ţivotní cyklus se 

dá s určitostí konstatovat, ţe tato varianta řešení by byla spíše variantou přechodného 

řešení. Po stránce finanční by ovšem toto řešení jistě bylo výhodnější.  

Variantou a řešením, které se dá označit za nejlepší moţnou volbu, je tedy 

aktivní přístup. Pořízení nového informačního systému, systému Helios Orange,  

jehoţ výhody a výhody jeho zavedení jiţ zde byly výše zmíněny.  

Se zavedením nového IS získá společnost moderní aplikaci, kompletně 

pokrývající všechny její podnikové procesy. Ţivotní cyklus informačního systému je  

při implementaci na počátku a je jen na společnosti, jak se bude o vývoj informačního 

systému starat.  Informační systém Helios Orange by se měl stát podporou pro neustálý 

růst společnosti, zvyšování konkurenceschopnosti a stálého zlepšování postavení 

společnosti na obchodních trzích. 

3.6 Ekonomické zhodnocení 

Pořízení nového informačního systému společnosti sebou přináší náklady  

pro společnost. Aby ovšem náklady na nový informační systém Helios Orange nebyly 

vydány zbytečně, mělo by sebou pořízení nového IS přinést pro společnost i přínosy.  

A to přínosy jak přímé finanční, tak i nepřímé finanční. 
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3.6.1 Náklady 

Náklady, které vznikají při pořízení nového informačního systému, se dají 

rozdělit do dvou skupin. Na náklady jednorázové za pořízení licence na informační 

systém, předimplementační analýzu, samotnou implementaci (úprava softwaru  

na základě podnikových procesů společnost, následná instalace a testování funkčnosti), 

nový server, převod dat nebo školení zaměstnanců na nový IS.  

Tabulka 10 - Jednorázové náklady na nový IS (Zdroj: vlastní) 

Jednorázové náklady 

Licence 350 000 Kč 

Server 200 000 Kč 

Předimplementační analýza 75 000 Kč 

Implementace 500 000 Kč 

Přenos dat 40 000 Kč 

Školení zaměstnanců 20 000 Kč 
  

Celkem 1 185 000 Kč 

 

Údaje o cenách produktu Helios Orange byly vykalkulovány obchodním 

zástupcem společnosti Asseco Solutions, a.s., generálním dodavatelem softwaru Helios, 

dle reálného zadání pro společnost CESA, a.s., Pardubice. 

Druhou skupinou jsou náklady kaţdoroční, nebo-li pravidelné. Ty obsahují 

poloţky jako servisní podpora nebo softwarová údrţba (náklady na drobné úpravy  

a vylepšení informačního systému). 

Tabulka 11 - Pravidelné roční náklady na nový IS (Zdroj: vlastní) 

Pravidelné roční náklady 

Servisní podpora 180 000 Kč 

Softwarová úprava 20 000 Kč 
  

Celkem 200 000 Kč 
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3.6.2 Přínosy 

Přínosy společnosti, nebo také výnosy, jsou rozděleny na přímé a nepřímé. 

Přímými přínosy se rozumí čistý ekonomický profit společnosti. Do této kategorie 

například spadají faktory jako ušetřené náklady na pracovní pozice, které se díky 

dokonalé optimalizaci podnikových procesů, v rámci informačního systému, mohou 

zrušit. 

Přechodem na nový model informačního systému a díky snadnější práci s daty 

společnosti, bude moci vedení společnosti přesunout na jinou pracovní pozici nebo 

ukončit pracovní poměr s jedním zaměstnancem - pracovníkem ekonomické divize  

a jedním zaměstnancem - administrativním pracovníkem obchodního oddělení. 

Díky tomuto opatření se sníţí náklady za zaměstnance včetně veškerých 

zákonných odvodů o 50 000 Kč měsíčně, coţ ročně činí 600 000 Kč.  

Jelikoţ se ale současně pouţívaný informační systém dá označit za nepříliš 

efektivní ve všech odvětvích své působnosti, dá se říci, ţe s implementací nového 

informačního systému Helios Orange se zvýší efektivita a komfort práce zaměstnanců 

napříč všemi odděleními společnosti. A z toho plynou nepřímé finanční náklady.  

Z důvodu toho, ţe budou mít jednotliví zaměstnanci společnosti pro svoji práci 

k dispozici informační systém, který přesně pokrývá současné podnikové procesy, zvýší 

se nejen produktivita a komfort jejich práce, ale zvedne se také kvalita jimi odvedené 

práce, coţ bude mít za výsledek celkové zvýšení efektivity podnikových procesů. 

Dalším bodem je zlepšení zpracování údajů a tvorby výstupů pro podporu 

manaţerského rozhodování, coţ by mělo urychlit a zpřesnit rozhodování managementu 

společnosti a tím ještě více zvýšit konkurenceschopnost a postavení společnosti  

na obchodních trzích. 

Celkově by se měly tyto jednotlivé faktory nepřímo projevit na finančním obratu 

společnosti a to zvýšením trţeb o minimálně o 7%.  
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3.6.3 Porovnání nákladů a přínosů 

Jiţ z krátkého pohledu je patrné, ţe celková návratnost investice je v řádu dvou 

let (proto se také u pravidelných poloţek náklady na zrušená místa zaměstnanců, 

pravidelné roční náklady na nový IS násobí dvěma). Jako výnos se zde objevují také 

ušetřené peníze za ukončenou servisní smlouvu na současný informační systém 

KOSTKA Pro.  

Tabulka 12 - Porovnání nákladů a přínosů (Zdroj: vlastní) 

Porovnání nákladů a přínosů 

Jednorázové náklady - 1 185 000 Kč 

Pravidelné roční náklady - 2x 200 000 Kč 

Náklady na zrušená místa zaměstnanců 2x 600 000 Kč 

Pravidelné roční náklady na starý IS 2x 170 000 Kč 
  

Celkem -45 000 Kč 

 

Navíc se dá předpokládat uvedený růst trţeb společnosti, takţe  

k „samozaplacení“ informačního systému by mělo dojít za cca 21 aţ 26 měsíců. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem hodnotil a posuzoval informační systém  

KOSTKA Pro vyuţívaný ve společnosti CESA, a.s., Pardubice. 

Během zkoumání informačního systému, podnikových procesů a činností 

společnosti jsem narazil na nedostatky a na skutečnost, ţe informační systém není 

absolutně vyváţený. Na základě provedených analýz SWOT, HOS 2009 a vlastního 

pozorování informačního systému se ukázalo, ţe v kaţdé ze zkoumaných oblastí IS  

se objevila slabá místa, jejichţ odstranění by společnosti jednoznačně pomohlo k lepší  

a efektivnější výměně informací mezí informačním systémem a zaměstnanci 

vykonávající podnikové procesy. 

Proto jsem v další kapitole své práce navrhl několik moţností, jak současnou 

situaci řešit. Dle mého názoru byly nastíněny všechny efektivní moţnosti řešení.  

Od outsourcingu, vlastního řešení informačního systému, návrhu IS na zakázku, nákupu 

hotového řešení aţ po nejekonomičtější variantu - úpravu stávajícího systému  

KOSTKA Pro. Z prvních 4 moţností jsem pomocí rozhodovacích matic vybral  

jako nejvhodnější variantu pořízení hotového řešení informačního systému. Jako nejvíce 

vyhovujícím a nejlépe splňujícím kritéria společnosti byl poté vybrán informační 

systém Helios Orange. Jeho pořízení jsem následně porovnal s variantním řešením 

zakázkového upravení současného IS KOSTKA Pro. 

V konečném výsledku této práce bylo na základě porovnání obou moţností 

(pořízení nového IS a úpravě stávajícího IS) jak z hlediska funkční, ekonomického,  

dle stavu současného systému, jeho ţivotního cyklu, atd. vybrána varianta pořízení 

informačního systému Helios Orange. 

Na závěr byl proveden jednoduchý výpočet, kdy na základě optimalizace, 

zvýšení produktivity, efektivity, konkurenceschopnosti, růstu a zlepšujícímu se 

postavení společnosti na trhu by se nový informační systém sám zaplatil v průběhu  

21 aţ 26 měsíců. 

Aktuální informační systém v současné době sice nevykazuje plně viditelné 

problémy, ale nevěnování dostatečné péče jeho správě by mohlo znamenat v brzké době 
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jeho zhroucení a jeho nefunkčnost by mohla váţným způsobem narušit chod celé 

společnosti. 

Konečné rozhodnutí o budoucnosti současného informačního systému, případně 

o moţném pořízení nového informačního systému, je však jen a pouze na vedení 

společnosti.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

CCTV Bezpečnostní kamerové systémy 

EPS Elektronická poţární signalizace 

ESŘ Elektronické systémy řízení 

EZS Elektronická zabezpečovací signalizace 

HW Hardware 

ICT Informační a komunikační technologie 

IS Informační systém 

IT Informační technologie 

LAN Local area network – místní (lokální) počítačová síť 

MS Microsoft 
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