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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení informačního systému ve firmě Plynoterm, 

spol. s r.o. Je provedena analýza současného stavu informačního systému metodou 

HOS 8. Na základě zjištěných skutečností, které se porovnají s požadavky firmy, je 

navrženo několik řešení. Jednotlivá řešení se porovnají mezi sebou podle zvolených 

kritérií a vybere se optimální varianta. U zvoleného návrhu pak zhodnotíme jeho 

přínosy pro firmu. 

 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on improvement of information system for a company 

Plynoterm, spol. s r.o. It analyze the actual value of information system using method 

HOS 8. Based on the findings, which are compared with the requirements of the 

company, it suggested a few solutions. Individual solutions are compared with each 

other according to selected criteria and selects the best option. Evaluate its benefits for 

the company for the selected option. 
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Úvod 

„Rozšíření činnosti společnosti, ale třeba i zlepšení péče o zákazníka vyžadují při 

zachování vysokého standardu poskytovaných služeb zavedení systému, který bude všem 

zaměstnancům sloužit za zdroj informací. Současně tento systém musí být stále „živý„. 

Komplexním řešením může vytvoření informačního systému firmy.“ 1 

 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou informačních technologií a 

konkrétně informačních systémů. V dnešní době se informační systémy staly nedílnou 

součástí každého podniku. Správné zacházení s informačním systémem přináší 

nesporné přínosy pro firmu. Pomáhají zaměstnancům v jejich práci a přináší větší 

efektivitu podnikových procesů.  

 

Ale jak už jsem naznačil, je potřeba s nimi správně zacházet. Je taky důležité zvolit ten 

správný informační systém pro náš podnik a správně jej používat. 

 

Proto se ve své práci věnuji konkrétnímu podniku a jeho současné situaci. Je zhodnocen 

stávající systém, který firma používá a je poukázáno na jeho nedostatky. Na základě 

získaných informací je navrženo řešení, které vylepší stávající situaci v podniku a 

navrhne informační systém, který se pokusí tyto nedostatky odstranit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
1 MOŠOVSKÝ, Jan. Přínosy a možnosti informačních systémů pro řízení podniku. MM 

Průmyslové spektrum. 2004/9, s. 112. Dostupný také z WWW: 

<http://www.mmspektrum.com/clanek/prinosy-a-moznosti-informacnich-systemu-pro-

rizeni-podniku>. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Cílem bakalářské práce bude návrh změn u firmy Plynoterm, spol. s r.o. v Informačním 

systému na základě zpracované analýzy současného stavu. 

 

V bakalářské práci bych se chtěl zaměřit na zlepšení současného stavu a navrhnout 

informační systém, který bude poskytovat lepší přehled o zákaznících a jednotlivých 

zakázkách a tím zvýšit efektivitu v podnikání firmy.  

 

Informace o současném stavu firmy jsem získal od vedení firmy, jednotlivých 

zaměstnanců, i vlastním pozorováním, ve firmě jsem působil 14 dní na praxi. Provedu 

analýzu těchto informací, porovnám je s požadavky vedení společnosti a navrhnu 

optimální řešení. 

 

Pro začátek je nejdůležitější zjistit současný stav informačního systému, který firma 

používá. Na jeho hodnocení použiji metodu HOS 8. Na základě zjištěných informací o 

stavu firmy a jejích požadavků je zvolena příslušná odpovídající varianta řešení, která 

nejlépe odpovídá požadavkům firmy a která nejvíce podpoří zefektivnění provozu 

podnikatelské činnosti firmy. U vybrané varianty pak provedu analýzu a zhodnotím její 

přínosy pro firmu.  
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Informace a Informační technologie 

„Informací rozumíme data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které 

uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce.“ 1 

 

Nositelem informace jsou číselná data, text, zvuk, obraz, případně další smyslové 

vjemy. Na rozdíl od dat nemůžeme informaci skladovat. Na druhé straně informace jako 

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

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

 

Informační technologie chápeme jako množinu prostředků a metod sloužících k práci s 

daty a informacemi. Podle této definice je tedy pojem informační technologie značně 

široký. Zahrnuje nejen techniky a technologie pořizování a zpracování dat, ale také 

prostředky jejich přenosu, ukládání, využívání a následného vyhodnocování. Pronikání 

informačních technologií do veškerých činností společnosti znamená vývoj do stavu, 

který řada autorů nazývá existencí informační společnosti. U informačních technologií 

rozeznáváme složky technickou, programovou (implementační) a informační. 

 

Cílem projektování informačního systému může být příprava a provedení změn ve 

všech částech této infrastruktury nebo jen v některé jeho části. Obecně lze říct, že 

problematickými body jsou oba úseky přenosu informací, kde dochází k informačním 

šumům. Ty mohou vyvolat snížení kvality přenášené informace. Na vstupu to mohou 

být různá zkreslení zaváděných informací, na výstupu zase špatně komunikovaná nebo 

chápaná rozhodnutí. 

 

Model informační infrastruktury lze nejlépe charakterizovat hierarchickým modelem 

druhů IS. Na nejnižší úrovni zpracování fungují operativní transakční systémy řízení 

základních agend a operací. 11) 

____________________________ 
1 Vodáček, L., Rosický, A. Informační management. Poslání, pojetí a aplikace. Praha: 

Management Press, 1997. 
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Informace z této úrovně se transformují a komprimují do podkladů pro taktické 

rozhodování, které například v obchodních firmách probíhá zejména v oblasti cenové 

tvorby, marketingu a podobných rozhodovacích procesů. Na nejvyšší úrovni probíhá 

strategická rozhodování. Ta vyžadují podporu datových skladů, systémů pro podporu 

rozhodování, ad hoc. analýz a dalších postupů. 

 

Na programové úrovni dochází v poslední době k úvahám a prvním krokům v realizaci 

modulů Servisně orientované architektury. Využití téhle architektury si zřejmě vyžádá 

razantní změny v oblasti programování. 11) 

 

 

2.2 Informa ční systém 

„Informační systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků 

zajišťující sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a 

poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení.“ 

 

Důvodem k rozlišení pojmů data a informace je právě v jejich vztahu k uživateli. Data 

jsou vhodným způsobem zachycené zprávy, které vypovídají o světě a jsou 

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

jako každý jiný produkt lidské činnosti vyžadují na svoje zpracování vynaložení určité 

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

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

tedy vznikají z dat až v okamžiku jejich užití, kdy uživateli přinášejí něco nového tj. 

snižují entropii – neurčitost světa. Zůstává již na příjemci zda, jak s takto získanou 

informací naloží. Zda ji použije pro nějaké rozhodnutí ve svůj prospěch, či si ji nechá 

jen tak pro sebe, pro potěšení z toho, že něco ví, co nevědí ostatní.  

 

 

____________________________ 
1 TVRDÍKOVÁ, M.  Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2000, 10s. 
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Základem pro fungování síťové učící se organizace a prosazování jejího strategického 

záměru je efektivní zpracování informací a budování znalostní báze. Klíčovou 

technologii k dosažení tohoto cíle pak představuje podnikový informační systém.  

 

Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných 

technologických prostředků  a stanovené metodologie zpracovávají podniková data a 

vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových 

procesů, manažerskému rozhodování a správě podnikové agendy. Smyslem využití 

informačních technologií v rámci podnikového informačního systému je totiž celková 

racionalizace řídících, rozhodovacích a správních činností. 

 

Podnikový informační systém má být integrující platformou spojující podnikové 

procesy, informační toky a komunikaci vně i uvnitř organizace. Jeho integrační role 

v rámci řetězce je pak základním předpokladem pro generování hodnoty v síťové 

struktuře. Měl by plnit roli nositele standardizace, která pozitivně ovlivní zpracování 

běžné podnikové agendy v rámci podnikových procesů, chování uživatelů a změny 

v jejich pracovních návycích. Strategickým cílem budování a řízení podnikového 

informačního systému je přímo podpořit růst výkonnosti a hodnoty organizace.(11) 

 

2.2.1 Strategie zavedení IS 

Technologický pokrok a konkurenční prostředí vybízí společnosti neustále 

customizovat firemní strategii a inovovat informační systémy. Již odedávna je při 

realizaci a využívání nových technologií nejnaléhavějším problémem vymezit potřeby 

změny podnikové strategie a určit její směr a cíle. Stejně jako u implementací ERP 

systémů, tak i u implementací CRM systémů se běžně setkáváme se situací, kdy 

společnost rozhodne o zavedení určitého typu řešení, ovšem není schopna definovat co 

přesně potřebuje. Jen nezodpovědný hazardér vybere a zavede CRM informační systém, 

aniž by předtím pečlivě a uvážlivě definoval CRM strategii. 

 

Zavedení nového informačního systému do firmy je vždy problémem a nesmí tahle 

etapa v žádném případě podcenit. Zanedbáním by mohla u uživatelů vzniknout nechuť 
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pro nový systém a tím i neúspěch celého projektu. Pro úspěšnou realizaci tohoto 

kritického kroku je nutné zvolit optimální strategii způsobu zavedené informačního 

systému do normálního provozu.  

 

Volba závisí na mnoho faktorech jako je např.: 

• Typ a funkce předchozího informačního systému 

• Způsob ovládání systému a objem změn oproti starému 

• Připravenost jednotlivých pracovišť a pracovníků na nový systém 

 

Zavedení Informačního systému zahrnuje několik činností 

• Naplnění Informačního systému daty 

• Školení uživatele 

• Organizační změny 

• Přechod ze starého způsoby 

• Dokumentace, vytvoření manuálu 

 

Postupů pro zavádění IS do rutinního provozu je veliké množství. Liší se od sebe 

metodou zavedením, rychlostí apod. 

 

Strategie zavedení Informačního systému podle Molnára: 

• Souběžná – Zaváděný IS běží vedle nahrazovaného systému. Po určitou dobu 

běží oba zároveň. Po skončení této zkušební doby se starý systém odpojí. 

Strategie je náročná na kapacity. Je vhodnější na jednodušší systémy, které 

nevyžadují složitá složité zavádění(složitá školení, konverze dat z předchozích 

IS). 

 

• Pilotní – Nový systém se zavede a zkouší pouze v jednom oddělení nebo 

pobočce, které je na tuto činnost připraveno. Probíhá zde, ověřovací provoz a 

zacvičování pracovníků ostatních pracovišť. Zbylá část firmy zatím používá 

pořád ten starý. Po zdárném testovacím režimu a jeho odsouhlasení se zavede 

v celé organizaci na ostatní pracoviště, které už jsou připravena jej používat. 
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Tento způsob je vhodný pro zavádění kvalitativně odlišných IS, které vyžadují 

složité a obsáhlé testování nového informačního systému v provozních 

podmínkách. 

 

• Postupná – Zaváděný informační systém začíná jednoduššími úlohami. 

Podstatou je odebírání částí starého systému a jejich nahrazováním až se 

postupně zavede celý nový systém a plně nahradí ten starý. Tento způsob je 

vhodný pro systém, který není nutné provozní ověřování a složitější testování, 

většinou jde o komerční IS nebo IS převzatý z podobně fungujících pracovišť, 

kde už IS bez problému funguje.  

 

• Nárazová – Ukončí se starý systém a nahradí se za nový. Je to ovšem riskantní. 

Tahle strategie se používá pouze, když není jiná možnost, tam kde není souběh 

dvou Informačních systémů možný.  

 

V praxi se často Informační systém zavádí v kombinaci jednotlivých strategií. 

 

2.2.2 Bezpečnost IS 

Pro zabezpečení dat je nutné znát jejich cenu, dokázat ohodnotit rizika a mít ochotu 

investovat do protiopatření. Bezpečnost lze definovat jako zajištěnost proti hrozbám, 

minimalizaci rizik a komplex administrativních, technických, logických a fyzických 

opatření pro prevenci a detekci neautorizovaného využití dat. I z tohoto důvodu je nutné 

si vymezit rámec, který má na bezpečnost dat zásadní vliv, kde bezpečnost v 

informačním prostředí lze zjednodušeně rozdělit na následující domény: 

 

• komunikační bezpečnost - ochranu přenášených dat a zamezování nežádoucího 

datového provozu, 

• fyzickou bezpečnost - ochranu před přírodními hrozbami, jako je například 

požár, a fyzickými útočníky, například zábranou, detektory pohybu atp., 

• personální bezpečnost - ochranu před vnitřními útočníky již při náboru, během 

jejich práce i po skončení pracovního poměru, 
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• bezpečnost informačních systémů a technologií - ochranu infrastruktury 

informačních systémů uchovávající data v elektronické podobě proti 

relevantním hrozbám typu neautorizovaný přístup, malidní software (viry, 

trojské koně), výpadky systému apod. 

 

Základní bezpečnostní atributy v těchto doménách jsou: 

• důvěrnost - prevence neautorizovaného vyzrazení dat, 

• integrita  - prevence neautorizované úpravy dat.  

• dostupnost - prevence ztráty přístupu k datům.  

 

Řešení ochrany a bezpečnosti informací spočívá v globálním pojetí problematiky a 

všech vlivů, které mohou způsobit ztrátu nebo poškození dat, případně jejich zneužití. 

Je třeba nastavit žádoucí míru ochrany datových aktiv tak, aby veškerá rizika byla 

pokud možno minimalizována. (9) 

 

Ochrana důvěrnosti 

Důvěrnost se zajišťuje převážně prostřednictvím šifrování. Šifrování se může provádět 

při ukládání dat nebo jejich přenosu. Za jistých podmínek lze důvěrnosti docílit i 

pouhým řízením přístupu k datům - fyzickým, či logickým, kde přístupové seznamy 

definují autorizaci přístupu daného subjektu. Při ochraně důvěrnosti je rovněž důležitým 

prvkem spolehlivé ověřování subjektů přistupujících k datům. 

 

Ochrana integrity  

Zabezpečuje se většinou prostřednictvím mechanismů digitálního podpisu, Za určitých 

podmínek ji zajišťuje i výše zmíněné řízení přístupu nebo také prostředky umožňující 

vrácení se k předchozímu stavu dat před chybou uživatele, havárii či útoku. Dále lze 

jako podpůrné prostředky pro zachování integrity využít antivirový software, desktop 

firewally. 

 

Ochrana dostupnosti 

Data jsou nejčastěji zpracovávána v elektronické podobě a přístup k nim umožňují 

aplikace, které běží na daném operačním systému a příslušném hardware. Dostupnost se 
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pak zajišťuje nejen zřizováním on-line či off-line záloh, rezervními zdroji, ale i 

robustností software a operačního systému a hardware hostitelského systému, který 

umožňuje provoz aplikací.(9) 

 

 

2.3 Informa ční systém menších a středních podniků 

V letech 2003-2005 se těžiště nabídky podnikových informačních systémů zcela zjevně 

přesunulo od velkých společností ke středně velkým a malým podnikům. Tento trh je 

v podstatě neobsazený kvalitním podnikovým softwarem, proto na něm dodavatelům 

velmi záleží. Dobře také vědí, že segment SME je páteří každé ekonomiky a představuje 

do budoucna velký potenciál pro uplatnění IS/IT produktů a služeb. 

 

Zpřístupnit  možnosti špičkových informačních systémů středním a malým podnikům je 

bezesporu krok správným směrem. Záleží ovšem na tom, jak který dodavatel tento krok 

učiní a zda široké spektrum velmi rozdílných menších firem dokáže dobře takovou 

nabídku využít. Nejčastější reakce zákazníků z tohoto segmentu totiž spočívá ve snaze 

zvolit finančně co nejméně náročné řešení, které půjde velmi rychle do podniku zavést.  

 

Většina z nich totiž nedisponuje: 

• Dostatečnými finančními zdroji na investice do podpůrné činnosti – tak je mylně 

podniková informatika v takovýchto společnostech chápána. 

• Vzdělanými lidmi, kteří by měli v podniku odpovídající prostor pro rozvoj 

IS/IT. Pokud již takoví lidé ve společnosti jsou, zabývají se více činnostmi 

zároveň a nemohou se specializovat pouze na IS/IT. 

• Informacemi, které by jim pomohli orientovat se v široké nabídce 

nejrozličnějších informačních systémů a rozhodnout, jaký systém pořídit, jak je 

správně nasadit a provozovat. (15) 

 

Rozvoj moderních IS/IT a tedy ERP systémů v menších organizacích nebrzdí jen 

neznalost, nedostatek financí a informací, ale také limitující podmínky vlastního 
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podnikání. Velmi záleží například v jakém oboru společnost podniká a v jaké fázi svého 

životního cyklu se právě nachází. 

 

Mnoho malých a středních podniků také tvoří prvky subdodavatelského řetězce velkých 

dominantních firem, které nemilosrdně ordinují pružnost v dodávkách a střídmost 

v nákladech. Pružnost sice nutí zabezpečit řízení procesů kvalitní podnikovou 

informatikou, na druhé straně nízké marže a nevýhodné platební podmínky znamenají 

razantní úspory. Ty jsou znát nejen v oblasti technologií, ale zejména v lidech. Absence 

odborníků s dobrými znalostmi a zkušenostmi z oblasti IT i oblasti podnikových 

procesů malé a středně velké firmy diskvalifikuje, a až na výjimky je řadí spíše 

k zákaznickým subjektům, na nichž dodavatelé ERP systémů mnoho nezbohatnou. 

 

Nejenom vnitřní problémy firem snižují potenciál SME trhu. Konkurenční tlak nutí 

dodavatele k co největšímu  opakování prodejů standardizovaných – v některých 

případech v podstatě krabicových systémů. Za tímto účelem zřizují partnerské sítě 

fungující na bázi nepřímého obchodního modelu. Tyto sítě však jen těžko mohou 

poskytovat kvalitní služby ze dne na den, proto potrvá několik let, než nabídka pro SME 

segment vyzraje. 

 

Někteří dodavatelé až příliš sází na úspěch marketingové kampaně, než aby poskytovali 

seriózní informace a nabídli vstřícnější přístup k požadavkům malých, kapitálově 

podhodnocených tuzemských firem. Na rozdíl od velkých podniků je pro malé a střední 

firmy rozhodující každý detail, jako např. kolik bude stát rozšíření systému o dalšího 

uživatele. 

 

Možnosti růstu systému společně s požadavky firmy jsou zejména z hlediska nákladů a 

díky omezením některých tzv. předpřipravených řešení klíčovým problémem. Malý 

český podnik pak díky nesprávnému zhodnocení situace ztratí motivaci a ochotu 

v následujících obdobích investovat do IT nebo raději rovnou zůstane u svého Excelu a 

účetního softwaru, popř. využije nabídky pružnější konkurence, která o místo na slunci 

teprve bojuje. (15) 
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Malé a středně velké podniky postrádají ze strany dodavatelů transparentní informace o 

produktech a cenově přijatelné konzultační služby. Samy se pak potýkají s nedostatkem 

investičních prostředků a kvalifikovaných manažerů, kteří by se mohli plně věnovat 

rozvoji IS/IT. 

 

Všechny uvedené argumenty můžeme označit za objektivní příčiny stojící v cestě 

moderním ERP systémů do SME segmentu, jejichž společným jmenovatelem je: 

Neschopnost managementu většiny malých a středně velkých firem správně rozhodnout 

o efektivním využití IS/IT a tedy ERP systémů. (15) 

 

 

2.4 Databáze zákazníků 

Mnoho společností si plete seznam adres zákazníků s databází zákazníků. Seznam adres 

zákazníků je jen soubor jmen, adres a telefonních čísel. Databáze zákazníků obsahuje 

mnohem více informací, shromážděných v průběhu jejich transakcí, při jejich registraci, 

z telefonního dotazování, získaných ze souborů cookies a z každého kontaktu se 

zákazníkem. V ideálním případě obsahuje databáze zákazníků záznamy o minulých 

nákupech, demografické údaje, psychografické údaje, médiografické údaje a další 

užitečné informace. 

 

Modul databáze zákazníků umožňuje pracovat s kompletními osobními, identifikačními 

a kontaktními údaji zákazníka. Operátor má tak k dispozici veškeré informace o 

zákazníkovi a může tak přesněji a rychleji reagovat na požadavky zákazníka během 

jejich řešení. 

 

Součástí zákaznické databáze jsou i údaje o produktovém portfoliu zákazníka. Osobní 

údaje zákazníka a jeho kompletní portfolio produktů jsou základními stavebními 

kameny pro prodejní analýzu . 

 

Neméně důležitou vlastností modulu Databáze zákazníků, je možnost aktualizace a 

sběru kontaktních údajů zákazníků. Kontaktní údaje zákazníka jsou důležité i pro řešení 
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jiných agend ve společnosti. Velký přínos pak znamená především pro přípravu 

marketingových kampaní, kdy je možné s přesnými kontaktními údaji, lépe zacílit 

marketingové kampaně na požadovanou skupinu zákazníků. 

 

Modul databáze zákazníků, jako součást řešení, je důležitá pro vznik 

komunikační(kontaktní) historie. Bez provázání jakékoliv komunikace s údaji 

zákazníka, se společnost připravuje o velmi cenné informace, které se dají kvalitně 

využít, při řešení budoucích požadavků zákazníků. 

 

Modul databáze zákazníků umožňuje pracovat s kompletními osobními, identifikačními 

a kontaktními údaji zákazníka. Operátor má tak k dispozici veškeré informace o 

zákazníkovi a může tak přesněji a rychleji reagovat na požadavky zákazníka během 

jejich řešení. 

 

Součástí zákaznické databáze jsou i údaje o produktovém portfoliu zákazníka. Osobní 

údaje zákazníka a jeho kompletní portfolio produktů jsou základními stavebními 

kameny pro prodejní analýzu. 

 

Neméně důležitou vlastností modulu Databáze zákazníků, je možnost aktualizace a 

sběru kontaktních údajů zákazníků. Kontaktní údaje zákazníka jsou důležité i pro řešení 

jiných agend ve společnosti. Velký přínos pak znamená především pro přípravu 

marketingových kampaní, kdy je možné s přesnými kontaktními údaji, lépe zacílit 

marketingové kampaně na požadovanou skupinu zákazníků. 

 

Modul databáze zákazníků, jako součást řešení, je důležitá pro vznik 

komunikační(kontaktní) historie. Bez provázání jakékoliv komunikace s údaji 

zákazníka, se společnost připravuje o velmi cenné informace, které se dají kvalitně 

využít, při řešení budoucích požadavků zákazníků. 

 



 21 

3 Analýza současné situace 

3.1 Charakteristika společnosti 

3.1.1 Základní údaje o firmě 

 

Název firmy:   Plynoterm, spol. s r.o. 

Sídlo:     Olomoucká 859/47, 618 00  Brno-Černovice 

Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným 

IČO:    46342940 

DIČ:    CZ46342940 

Statutární orgán – jednatel: Jaša Alois st. 

    Jaša Alois ml. 

    Duben Pavel 

 

3.1.2 Popis a historie 

Firma vzniká 6.dubna 1992 zápisem do obchodního rejstříku pod názvem Plynoterm, 

spol. s r.o. Jedná se o malou topenářskou firmu s deseti zaměstnanci, která má hlavně 

zajišťovat servis kotlů různých značek, montáže topení a plynovodů. Své služby spíše 

směřuje spíše pro obyvatelstvo a menší zakázky.  

 

Postupem času firma odstupuje od záměru zajistit servis co nejvíce možných značek, 

čehož není schopná i kvůli malému počtu zaměstnanců. Proto se raději zaměří na pár 

nejpoužívanějších a podle firmy kvalitních výrobků jednotlivých firem. Jedná se hlavně 

o firmy Vaillant a Junkers, se kterými později podepisuje vzájemně výhodné smlouvy a 

stanou se partneři.  

 

Firma Plynoterm zajišťuje plnohodnotný záruční i pozáruční servis v naší oblasti těmto 

firmám, které ji na oplátku nabízí různé akce a lepší podmínky pro zakoupení 

jednotlivých produktů a zároveň i přináší zákazníky pro naši firmu, protože je směrují, 
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aby si sjednali servis nebo uvedení do provozu jejich výrobků u naší firmy jakožto u 

autorizovaného servisu v dané oblasti. 

 

3.1.3 Organizační struktura 

Jedná se poměrně malou firmu s momentálně jedenácti zaměstnanci, z toho jsou 4 

společníci. Tři ze společníků se podílí na funkci jednatele firmy. Firma se nezodpovídá 

žádné vyšší organizační jednotce ani sama tuto funkci nevykonává. Jedná sama za sebe. 

 

3.1.4 Obchodní činnost firmy 

 

Firma Plynoterm, spol. s r.o. zajišťuje komplexní služby v oboru vytápění:  

 

• Montáže, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení (včetně 

kondenzačních) prostřednictvím oprávněných osob.  

• Montáže a opravy ústředních vytápění.  

• Projektová činnost v investiční výstavbě. 

• Solární techniku pro ohřev vody a topení 

• Záruční a pozáruční servis výrobků včetně pravidelných prohlídek. 

• Opravy i ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích  

 

3.1.5 SWOT analýza 

 

Strengths - Silné stránky 

• výhodné smlouvy s velkými dodavateli 

• služby směrované pro jednotlivé domácnosti( pracovní doba včetně sobot, nedělí 

svátků, služby do 24hodin) 

• dlouholeté zkušenosti firmy 

• kvalifikovaný personál 
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Weaknesses - Slabé stránky 

• nedostatečná motivace zaměstnanců 

• neschopnost firmy zaměřit se na objemnější zakázky 

• zastaralejší software 

• chybí IS např. databáze zákazníků v elektronické podobě 

 

Opportunities - Příležitosti 

• rozvoj a využití nových trhů – internet 

• využít dopadu finanční krize na zákazníky (úsporné kotle) 

• využít financování ze zdrojů EU 

 

Threats – Hrozby 

• sezónní práce – nárazovost práce – menší odbyt mimo sezónu 

• vstup nového konkurenta na trh 

• zvýšení cen dodavatelů 

 

Analýza vnějšího/vnitřního prostředí 

Využití příležitostí pro rozvoj silných stránek a jejich použití pro zmírnění hrozeb 

• Zaměřit se na propagaci výměny nových kotlů za staré. S příchodem finanční 

krize si lidé uvědomili, že musejí šetřit. Nové kotle jsou výkonnější s menší 

spotřebou energie. 

• Zvážit možnost využití elektronického obchodu pro prodej zboží 

• Lépe rozvrhnout práci do celého roku. Lépe komunikovat se zákazníky. 

Pravidelné kontroly a údržby jednotlivých zařízení se mohou provádět i přes 

léto, kdy je míň práce a ne až na poslední chvíli před zimou. Tím by se odlehčilo 

sezóně a bylo by více prostoru pro náhlé opravy 

 

Odstranění slabin pro vznik nových příležitostí a omezit hrozby ohrožující slabé 

stránky 

• Vytvoření informačního systému a hlavně databáze zákazníků, dodavatelů 

• Využití možnosti externích pracovníků a využít jejich služby v sezóně, kdy je 

více práce 
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• Externí pracovníci se dají využít i při možnosti vzít větší zakázku, aniž by firma 

ohrozila své stále menší zákazníky. Větší, objemnější zakázky dosud není firma 

schopná vzít díky malému množství stálých zaměstnanců. 

 

3.1.6 Zhodnocení podniku 

Firma se na trhu drží přes 15let, čímž může svým zákazníkům ke kvalitnímu servisu 

produktů od značkových firem nabídnout dlouholeté zkušenosti a praxi v oblasti 

vytápění. 

 

Firma Plynoterm, spol. s r.o. po ekonomické stránce nemá větší problémy, kvůli kterým 

by v příštích letech musela řešit výraznější problémy. Nabízí kvalitní autorizovaný 

servis a dlouholeté zkušenosti v topenářství.  

 

Firma si vybírá kvalitní dodavatelé s velkým sortimentem zboží, čímž může uspokojit 

veškeré potřeby svých zákazníků. Díky výhodným smlouvám s dodavateli může nabízet 

produkty levněji koncovému zákazníkovi. Díky těmto smlouvám si i udržuje zákazníky, 

protože je dodavatel cíleně posílá za námi jako za autorizovaným servisem.  

 

Firma se však potýká s problémem nárazovosti práce, kdy mimo sezónu má menší 

odbyt. Firma má velmi mnoho zakázek během krátkého období v zimních měsících, 

které není schopna plynule pokrýt se stávajícími zaměstnanci. Vysoká náročnost na 

odbornost práce zároveň zamezuje přijmutí brigádníků na kratší období. Větší objem 

zaměstnanců by pak měla firma problém udržet v jarních nesezónních měsících.  

 

Firma není schopná zaměřit se na objemnější zakázky. Nejspíše menší odvaha pouštět 

se do větších projektů a radši zůstává u svých jistých menších zakázek, kterých je sice 

dost, ale za to s menším ziskem.  

 

Dále firma dobře udržuje kontakt s firmou Vaillant, která ji zve na různé akce, mimo 

jiné třeba stavební veletrh. Firemní pracovník se zde setkává s novými potencionálními 

zákazníky, kteří mají v plánu v blízké době koupi nového kotle. Koupě nového kotle 
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není levnou záležitostí a i jeho výběr se musí velice promyslet, A jelikož zákazník dá 

spíše na radu odborníka než reklamě na billboardu nebo reklamnímu letáku, právě zde 

se rozhoduje, ke komu zákazník půjde, kdo jej přesvědčí výhodách svého řešení ve 

vytápění.  

 

 

3.2 Informa ční technologie ve společnosti 

Podnik se ohledně informačních technologií obrací k firmě VYSCO plus s.r.o., která 

jim poskytuje veškerý servis v této oblasti. Firma VYSCO plus s.r.o. poskytuje 

kompletní balík služeb pro podnikovou síť, ať už se jedná o náročnější instalaci serveru 

nebo pracovní stanice. Specializuje se na produkty společnosti Microsoft, jejich 

implementaci a údržbu. 

 

3.2.1 Hardware 

Firma využívá malou síť o čtyřech počítačích připojenou k internetu. Jedná se o běžné 

kancelářské sestavy, které používá především k účetnictví a organizačním záležitostem. 

Dále dva notebooky, které slouží hlavně pro připojení nejrůznějších měřících přístrojů a 

zařízení, které technici využívají v terénu.  

 

Příklad Počítačové sestavy: 

ATHLON XP  

1GB DRR2 

Pevný disk 160MB 

 

Notebook: 

HP Pavilion 

Intel Pentium Dual Core 1,3 Ghz 

2GB DDR3  

320GB disk SATA 
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Pro připojení k internetu využívá pevného připojení ISDN od společnosti O2.  

Firma používá jak pevnou telefonní linku s faxem, tak mobilní telefony pro každého 

zaměstnance.  

 

3.2.2 Software 

Na všech počítačích je nainstalovaný systém Windows XP Professional od firmy 

Microsoft a Windows Vista pro notebooky. 

Dále různé kancelářské programy jako sada Microsoft Office 2007. 

 

Na účetnictví firma využívá od firmy TILL CONSULT a.s. ekonomický systém DUNA 

a to konkrétné produkty DUNA ÚČTO a DUNA MZDY. 

 

3.2.3 Informa ční systém firmy a jeho zhodnocení metodou HOS 8 

Firma používá ekonomický systém DUNA. Systém je určen pro vedení účetnictví ve 

firmě. Zahrnuje podvojné účetnictví, mzdy, dph, sledování pohledávek a závazků, 

evidence vydaných a přijatých faktur.  

 

Ekonomický systém DUNA nabízí akciová společnost TILL CONSULT a.s. Mezi 

nejznámější produkty společnosti patří softwarové systémy DOUBLE a SIMPLE, které 

slouží k vedení ekonomických a obchodních agend středních a menších společností a 

podnikatelů. Oba dva produkty jsou rozšířené po celé ČR a mají zajištěnou regionální 

podporu. Software DUNA je novější variantou systému pro vedení ekonomických a 

obchodních agend středních a menších společností. Obdobně produkt DUNA/MZDY je 

novinkou pro vedení mzdové a personální agendy firmy.  

 

Podpora prodeje software je zajišťována regionálními školícími a prodejními středisky a 

smluvními dealery. TILL CONSULT a.s. má smluvní střediska v Brně, v Karlových 

Varech, v Hradci Králové, v Ostravě, v Praze, v Přešticích a ve Zlíně. Dealerská síť 

pokrývá téměř celé území ČR. Společnost TILL CONSULT a.s. zajišťuje i prodej a 

servis výpočetní a kancelářské techniky, návrhy a výstavbu počítačových sítí a další 

běžné činnosti, související s využíváním informačních technologií. 
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Ovšem chybí zde hlavně kvalitní databáze zákazníků, která by poskytovala potřebné 

informace o jednotlivých zákaznících. 

 

Zhodnocení metodou HOS 8 

Pro zhodnocení systému byla použita metoda HOS 8. Je to analytická metoda 

především pro základní zjištění stavu informačního systému. Informace jsou čerpány 

z publikace Management informačních systémů od pana Ing.Kocha. Veškeré údaje pro 

tuto metodu jsem čerpal od zaměstnanců firmy.  

 

Metoda je založena na principu hodnocení osmi oblastí  informačního systému: 

 

• Hardware – zde je zkoumáno fyzické vybavení, jeho spolehlivost, bezpečnost a 

použitelnost se softwarem 

• Software – programové vybavení, snadnost používání a ovládání 

• Orgware – provoz informačního systému, pravidla postupy 

• Peopleware – zde se hodnotí jednotliví uživatelé informačního systému, jejich 

schopnosti při užívání informačního systému a vnímání jeho důležitosti 

• Dataware – oblast dat uložená a používaná v informačním systému ve vztahu 

k dostupnosti, bezpečnosti, jejich správě a to jakým způsobem mohou být 

uživatelem využívána 

• Customers – zde se zabýváme co a jak důležité informační systém poskytuje 

zákazníkům informačního systému 

• Suppliers - předmětem zkoumání této oblasti je, co informační systém vyžaduje 

od dodavatelů a jak je tato oblast řízena. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat 

spokojenost zkoumaného podniku s existujícími dodavateli, ale způsob řízení 

informačního systému vzhledem k dodavatelům. 

• Management IS - tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k 

informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání 

koncových uživatelů informačního systému. 
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Omezenost metody HOS 8, které je třeba brát v úvahu: 

• Metoda neslouží k detailnímu zkoumání informačních systémů na úrovni 

jednotlivých procesů. 

• Výsledky jsou založeny na subjektivních odpovědích na kontrolní otázky. 

• Kontrolní otázky jsou všeobecné vzhledem k relativně širokém záběru 

zkoumaných informačních systémů. 

 

 

Jednotlivé oblasti poté hodnotíme 1(nejnižší) – 5(nejvyšší).  

Tab. 1:– hodnocení oblastní IS (Zdroj:Vlastní) 
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Graf 1: Grafická interpretace výsledků hodnocení oblastí IS metodou HOS8 

(Zdroj:Vlastní) 

 

Stav zkoumané oblasti je vyjádřen hodnotou nominálního významu a je značen malým 

písmenkem m. Souhrnný stav je označen písmenkem u a najde se pomocí vztahu 

u=min(HW,SW,OW,PW,DW,CU,SU,MA) s použitím zjištěných hodnot.  

 

M=(4,3,3,3,3,2,4,3) 

 HW SW OW PW DW CU SU MA 
hodnota 4 3 3 3 3 2 4 3 
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Souhrnný stav je tedy u=2. 

 

Souhrnný stav je třeba porovnat s významem informačního systému pro firmu, ke 

kterému je vybrána doporučená hodnota souhrnného stavu IS.  

 

Interpretace výsledků 

Posuzovaný informační systém je pro chod firmy důležitý, ale jeho krátkodobý výpadek 

výrazně neovlivní chod firmy, zisk nebo spokojenost zákazníků. 

Informační systém má sice běžnou důležitost pro podnik, ovšem přiměřená hodnota 

souhrnné úrovně se doporučuje u=3. 

Náš podnik se souhrnnou úrovní u=2 nesplňuje doporučenou úroveň. Systému byl pro 

podnik stanoven jako nevyvážený. Tzn. nízký souhrnný stav s porovnání s jeho 

významem. Firma by měla ihned přijmout opatření ke zvýšení stavu IS.  

Souhrnnou úroveň shazuje hlavně oblast Customers, která jako jediná je hodnocena 

stupněm 2.  

Výrazným zaměřením na oblast s nízkým stavem je možné zvýšit celkový stav systému, 

především vyváženost IS.  
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

4.1 Podstata problému 

Nejčastější problém firmy, s kterým se setkává při běžném provozu je nárazovost, 

sezónnost práce. Firma má velmi mnoho zakázek během období v zimních měsících, 

které není schopna plynule pokrýt se stávajícími zaměstnanci. Vysoká náročnost na 

odbornost práce zároveň zamezuje přijmutí brigádníků na kratší období. Větší objem 

zaměstnanců by pak měla firma problém udržet v jarních nesezónních měsících.  

 

Kdyby měl zaměstnanec, který přijímá objednávky, před sebou kartu zákazníka se 

všemi dostupnými informacemi, rychleji by se vžil do jeho situace, snadněji porozuměl 

jeho problému a mohl tak pružněji reagovat na jeho požadavky. 

 

Je potřeba lépe rozvrhnout práci do celého roku. Pravidelné kontroly a údržby 

jednotlivých zařízení se mohou provádět i přes léto, kdy je míň práce a ne až na 

poslední chvíli před zimou. Při lepší organizaci takových zakázek by se odlehčilo 

sezóně a bylo by více prostoru na náhlé opravy a havárie, na které by firma mohla 

rychleji a lépe reagovat. 

 

Proto je potřeba lépe komunikovat se zákazníky a oslovit je dřív než si oni sami 

vzpomenout a nabídnout jim jednotlivé varianty řešení. Je potřeba vytvořit databázi 

zákazníků a jednotlivých zakázek, která nám bude uchovávat veškeré, pro firmu 

potřebné informace o jednotlivých zákaznících. 

 

Ovšem Ekonomický software DUNA ovšem nenabízí žádný modul s 

podrobnější databází zákazníku, kromě verze pro soukromé lékaře, který svou povahou 

není vhodný pro firmu v topenářském odvětví. Proto je potřeba se podívat po nějakém 

jiném řešení. 
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4.1.1 Požadavky společnosti na informační systém 

V kapitole 3 je popsán informační systém jak jej firma používá. Ten je sice vyvážený, 

ale není dostačující a je potřeba jej rozšířit, popřípadě vyměnit za nový.  

 

Vedení firmy chce mít přehled o svých zákaznících a mít veškeré informace 

pohromadě. Dosavadní informace o zákaznících a jednotlivých zakázkách v papírové 

podobě nebo v účetním programu jsou silně nedostačující.  

Firma vyžaduje databázi, která bude propojena s databází objednávek a jednotlivých 

zakázek. Tím by mohla zjistit potřebné informace jako třeba jaký typ zařízení, které 

zákazník vlastní, kdy byla provedena poslední kontrola nebo třeba i přijaté nebo 

odmítnuté nabídky, které jsme nabízeli zákazníkovi apod. Dále databázi zaměstnanců, 

aby bylo možné zjistit, kdo u kterého zákazníka byl a jakou práci vykonal, popřípadě 

jak se zákazníkem domluvil nebo jiné pro firmu důležité informace.  

 

Zároveň firma nebude dělat nějaké rozsáhlé marketingové akce. Potřebuje pouze 

databázi zákazníků a informace o nich. To znamená, jaký mají typ kotle, kdy tam byl 

naposledy náš zaměstnanec popřípadě zda jim byla nabídnuta nějaká nabídka. 

Nepotřebuje systém, který má spoustu funkcí, které sotva využije nějaká velká 

společnost, natož naše malá servisní firma. 

 

Dalším požadavkem společnosti je cena. Firma má zakoupenou momentálně aktuální 

verzi licence účetního programu DUNA a nechce vynakládat další finanční prostředky 

na informační systém, který bude umět skoro to stejné. Je potřeba zjistit jak velký bude 

rozdíl mezi náklady na IS a jeho přínosem do firmy. 

 

4.2 Návrh řešení 

4.2.1 Zavedení nového informačního systému 

Další možnost, tak vylepšit informační systém firmy je zavedení úplně nového 

informačního systému. Podobně jak u předchozího řešení i zde je mnoho různých druhů 

informačních systémů na našem trhu. Mezi ně patří například IS KARAT, Money, 

Pohoda, SAP, ABRA a spoustu dalších.  
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Zavedení zcela nového systému však není jednoduchá záležitost. Požadovaný systém 

musí splnit funkčnost systému, který bude nahrazovat a zároveň splnit požadavky firmy, 

které jim u předchozího systému chyběli.  

 

Pro takovou příležitost se výborně jeví informační systém MONEY od firmy CÍGLER 

SOFTWARE, a.s. Společnost nabízí několik produktů informačních systémů, přičemž 

podle požadavků naší firmy nejvíce vyhovuje MONEY S4 Premium. 

 

Money S4 je komplexním informačním systémem, pokrývajícím veškeré požadavky 

středních a menších společností všech zaměření. Zahrnuje všechny funkce, které jsme 

používali v DUNĚ jako účetnictví, personalistika a mzdy, sklady a zároveň má velice 

dobře propracovaný adresář partnerů a klientů.  

 

Důvody pro Money od společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.: 

• Zázemí silné společnosti  

• Osvědčení z praxe – Informační systémy Money získali řadu ocenění (Microsoft 

Awards, IT produkt roku..) 

• Uživatelské prostředí – velice podobný balíku Microsoft Office 

 

4.2.1.1 Náklady a požadavky spojené se zavedení informačního systému 

MoneyS4 

 

Licence cena 

MoneyS4 Server (licence) 21 990 Kč 

MoneyS4 CAL 3 (licence pro 3 současně pracující 

uživ.) 
18 990 Kč 

Tab. 2: Náklady na koupi Money S4 (Zdroj: http://www.money.cz/>.) 
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Hardwarové požadavky na server Money jsou: 

Procesor Intel Dual Core 3 GHz 

Operační paměť 4GB RAM 

Pevný disk SATA/SAS 7200ot./min. 

Grafika 1024x768 

Operační systém Windows server 2003/2008 

Databáze  MS SQL server 2005/2008 

Tab. 3: Hardwarové požadavky Money S4 (Zdroj: http://www.money.cz/>.) 

 

Firma nedisponuje takovým zařízením, proto je potřeba jej pořídit. Jako server byla 

vybrána sestava HP ProLiant ML350G6 tower. 

 

Název HP ProLiant ML350G6 tower 

Procesor 1 x Intel Xeon E5506 s frekvencí 2,13 

GHz, 4 MB L2 Cache 

Operační paměť  4 GB DDR3 RDIMM 

Disk 3,5" SAS 146 GB, 15 000 ot./s 

Cena (bez DPH) 39 850,- Kč 

Tab. 4: Parametry vybraného serveru (Zdroj: http://www.alza.cz/>.) 

 

Softwarové požadavky  

K použití Money S4 se potřeba minimálně Windows XP SP3 a vyšší na klientských 

stanicích. Což splňují všechny PC ve firmě.  

Dále pro chod serveru to jsou Microsoft server a SQL server.V případě SQL serveru je 

možno využít bezplatné verze SQL Express. 

Software Cena 

Microsoft Server 2008 15 200,. Kč 

Tab. 5: Cena Microsoft server 2008 (Zdroj: http://www.alza.cz/>.) 
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Náklady na zaškolení zaměstnanců 

Kurz Cena 

3x Kurz účetnictví v MoneyS4 3x 2100,-Kč, tedy celkem: 6300,-Kč 

Tab. 6: Náklady na zaškolení uživatelů (Zdroj: http://www.money.cz/>.) 

 

Práce technika 

Pro instalaci potřebného hardware a software, včetně sítě se podnik obrátí na firmu 

VYSCO plus s.r.o., která se o informační technologie v podniku stará již několik let. 

 

Cesta po Brně 2 x 350,-Kč 700,-Kč 

Montáž sítě, kabeláž 1h x 800,-Kč 800,. Kč 

Podpora uživatele,instalace software 4h x 800,- Kč 3 200,- Kč 

Pokročilá správa serveru 6h x 2000,- Kč 12 000,-Kč 

Celkem  16 700,-Kč 

Tab. 6: Ceník práce technika firmy VYSCO plus s.r.o. (Zdroj: Ceník VYSCO) 

 

4.2.1.2 Celkové náklady na zavedení informačního systému Money S4 

Shrnutím všech nákladů na pořízení získáme celkové náklady uvedené v tabulce 7: 

Název Cena 

Hardware 39 850,- Kč 

Software 15 200,- Kč 

Licence 40 980,- Kč 

Kurzy pro zaměstnance 6 300,- Kč 

Technik 16 700,- Kč 

Celkem 119 030,- Kč 

Tab. 7: Celkové náklady na pořízení IS Money S4 (Zdroj: vlastní) 
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4.2.2 Rozšíření stávajícího systému 

První variantou je vytvoření podnikové databáze na míru. Jedná se aplikaci umístěnou 

buď v intranetu firmy nebo na některém internetovém serveru, která je vytvořená přesně 

podle představ firmy. Internet je však dostupný každému, proto je zde důležité 

maximálně se věnovat otázce bezpečnosti. 

 

Firem, které poskytují vytvoření internetových prezentací, obchodů a databází je na 

českém trhu hodně. Mě zaujala E-solutions, s.r.o. jak svou webovou prezentací, 

nabízených služeb, tak hlavně ukázkami svých prací a v neposlední řadě obsáhlými 

referencemi.  

 

Požadavky na samotnou databázi zákazníků a její funkce nejsou až tak velké. Jedná se o 

redakční systém databáze zákazníků, zakázek a uživatelů a k tomu vytvoření 

uživatelského rozhraní, které umožní výběry a vyhledávání podle zadaných kritérií. 

Proto vytvoření takové databáze nebude časově náročné. Od toho se bude odvíjet i cena, 

kterou si firma účtuje za náročnost projektu.  

 

4.2.2.1 Požadované vlastnosti databáze 

Databáze zákazníků 

Databáze zákazníků by měla rozlišovat zda se jedná o fyzickou osobu nebo právnickou. 

V případě fyzické osoby by se jednalo o jméno příjmení, podrobnou adresu. V případě 

právnické osoby název firmy, IČO, DIČ, kontaktní osobu, kontakt.  

Dále by měla obsahovat typ spotřebiče, datum uvedení spotřebiče do provozu. Kdy byla 

provedena poslední návštěva a o co se jednalo. Databáze by měla nést informace o 

jednotlivých nabídkách a akcích, jestli byly nabídnuty, zda zákazník nabídku přijal či 

odmítl, popřípadě jiná domluva.  

 

Databáze zakázek 

Databáze zakázek bude navazovat na databázi zákazníků, aby bylo možné přiřadit 

jednotlivé zakázky k jednotlivým zákazníkům. Je nutné aby bylo možné zpětně 

dohledat historii návštěv k jednotlivým zákazníkům a o co se jednalo.  
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Databáze zakázek bude obsahovat údaje číslo montážního listu, jméno kdo zakázku 

prováděl, datum, popis práce, seznam namontovaných zařízení, skladní číslo výdejky, 

druh materiálu, množství, cena/kus. Dále rozepsaná kalkulace ceny na materiál, práce 

podle ceníku, cestovné, základ daně, dph, celkem.  

 

Bezpečnost 

Z důvodu bezpečnosti by měl být do databáze autentizovaný přístup. Každý 

zaměstnanec bude mít své uživatelské jméno a heslo a měl by být rozdělen do skupin 

podle práv k jednotlivým činnostem jako je úprava dat, mazání, správa hesel. Nejvyšší 

pravomoc administrátor. Zároveň by měl být vytvořen log pro zaznamenání 

jednotlivých činností každého uživatele pro zpětné zjištění viníka. 

 

Další bezpečnostní opatření je záloha dat. Nutnost možnosti zálohování dat a 

opětovného nasazení po havárii. 

 

4.2.2.2 Náklady a požadavky spojené se zavedením IS 

Umístění systému bude potřeba na některém z internetovém serveru. Jako výborný se 

jeví webhosting od firmy HOSTING 90 systems s.r.o. a to konkrétně služba Hosting 90 

plus. 

  

Vlastnosti Hosting 90 plus jsou :  

• Prostor 10GB prostoru 

• Podpora PHP, curl, SQL a dalších 

• 10x MySQL databáze 

• Neomezeně emailů 

• Doména zdarma 

 

Cena v akci 75,-Kč za měsíc. 1 

____________________________ 

1 HOSTING 90 [online]. 2010 [cit. 2010-05-30]. Dostupné z WWW: 
<http://www.hosting90.cz/>. 
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Cena za vyhotovení IS od firmy E-solutions, s.r.o.: 

Cena programátora 1500,- Kč/hod  

Odhadovaným počtem strávených 3 x 7 hodin. 

Celková cena je tedy 31 500,- Kč 

 

Náklady na zaškolení zaměstnanců 

Systém představí pracovník firmy E-solutions, s.r.o. formou prezentace (školení).  

Školení proběhne během jednoho pracovního dne a bude stát 2500,- Kč. 

 

4.2.2.3 Celkové náklady na zavedení IS 

 Shrnutím všech nákladů na pořízení získáme celkové náklady uvedené v tabulce 8: 

 

Název  

Webhosting na rok 900,- Kč 

Vyhotovení IS 31 500,- Kč 

Školení 2 500,- K4 

Celkem  34 900,- Kč 

Tab. 8: Celkové náklady na rozšíření IS (Zdroj:vlastní) 

 

 

 

4.3 Výběr optimální varianty 

Každé řešení má své klady a zápory.  Liší se v ceně, v dodržení požadavků společnosti, 

ve složitosti přechodu na daný informační systém apod. Teš si jednotlivé klady a zápory 

jednotlivých řešení shrneme a porovnáme mezi sebou.  
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4.3.1 Srovnání podle ceny  

Srovnání ceny zavedení je patrné z tabulek 7 a 8. Kdy je podstatně dražší možnost 

zavedení úplně nového informačního systému.  

Ovšem pro komplexní srovnání podle ceny je potřeba zvážit nejen náklady na zavedení, 

ale celkové náklady na IS. Tedy k možnosti rozšíření IS je potřeba ještě přičíst např. 

náklady, které firma vynakládá na aktuální IS a to je DUNA. 

 

Zároveň provedu srovnání pro delší časové období a to tak, že odhadnu nákladu 

informačních systémů na jeden rok. Celkové srovnání pak vypadá následovně. 

 

K variantě rozšíření IS o redakční systém databáze zákazníků musím přičíst ještě 

náklady na DUNU, které firma vynaložila, když prodloužila licenci a to ve výši  

 

DUNA ÚČTO KOMPLET  1.licence 6 900,- Kč, další dvě licence 2x 1040,-Kč. 

DUNA MZDY 1.licence 2 100,- Kč. 

 

Celkové náklady na informační systém nám tedy činí 34 900,- + 11 080,- = 45 980,- Kč 

 

Srovnání 

I po zahrnutí všech ostatních nákladů je druhá varianta, tedy rozšíření informačního 

systému o redakční systém databáze zákazníků podstatně levnější a to o 73 000,-Kč. 

 

4.3.2 Splnění požadavků společnosti 

Podle výsledků hodnocení jednotlivých řešení, požadavky společnosti splnili obě a liší 

se jen v detailech. Proto rozhodování bude záviset na jiných srovnáních. 

4.3.3 Náročnost přechodu na nový IS 

Zde naplno vyhrála druhá varianta a to rozšíření IS o redakční systém databáze 

zákazníků. Takové řešení oproti první variantě neklade žádné nároky na změnu 

hardware či software. Dále takový redakční systém je sám o sobě jednoduchý a proto 

nebude zaměstnancům firmy dělat adaptace na nový systém větší problémy. 
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4.3.4 Celkové vyhodnocení 

Srovnání Varianta – rozšíření Varianta – nový  

Splnění požadavků Ano Ano 

Cena Ano Ne 

Náročnost přechodu Ano Ne 

Tab. 9: Celkové srovnání (Zdroj:vlastní) 

 

Při srovnání obou variant je jasně viditelné, že výhodnější se stává varianta druhá a to 

rozšíření informačního systému o redakční systém databáze zákazníků. Požadavky 

splnili oba návrhy, ale po cenové stránce, na kterou firma kladka velký důraz jasně 

vyhrála druhá varianta. Výsledkem bude jednoduchý, přehledný a praktický systém 

databáze zákazníků, který umožní lepší komunikaci se zákazníky. 

 

4.4 Zhodnocení přínosů pro firmu 

 

Výhody 

• Jednoduchost, přehledná a výkonná databáze 

• Databáze řešena přesně podle představ firmy 

• K databázi umístěné na internetovém serveru se dá dostat odkudkoli, což využije 

zaměstnanec v terénu nebo při akutních případech,či haváriích. 

• Žádné nároky na změnu hardware nebo software. Databáze umístěná na 

internetu. Stačí pouze prohlížeč. 

Nevýhody 

• Taková databáze nespolupracuje s naším dosavadním ekonomickým systémem, 

tudíž daty plníme více systémů a vzniká nadbytečná práce, která by v jednotném 

informačním systému nevznikala.  

 

 



 40 

Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval zlepšením používaných informačních 

technologií ve firmě Plynoterm, spol. s r.o. a to konkrétně jejího informačního systému. 

Provedl jsem rozbor současné situace a analýzu stávající informační systému metodou 

HOS 8. Zjistil jsem, že informační systém je pro firmu důležitý, ovšem v současné 

situaci je nevyvážený. Celkovou úroveň informačního systému shazuje hlavně oblast 

pro komunikaci se zákazníky. Proto jsem využil získané informace, porovnal 

s požadavky podniku a navrhl řešení současné situace. 

 

Z výsledků dvou možných variant řešení vyplynulo, že nejvýhodnější pro podnik bude 

možnost rozšíření stávajícího systému o modul databáze zákazníků. Nejvýhodnější jak 

z hlediska ekonomického, tak z hlediska funkčnosti a předem daných požadavků firmy. 

 

Vylepšení podnikového informačního systému o takovou databázi bude velkým 

přínosem pro firmu v oblasti komunikace se zákazníky. Systém je jednoduchý a 

přehledný. A i díky tomu se zaměstnanec dostanete k informacím o klientovi velice 

snadno a rychle. Zároveň mu dá ucelený soubor informací, které potřebuje.  

 

V bakalářské práci jsem se snažil maximálně dodržet předem vytyčené cíle a věřím 

tomu, že jsem je splnil. 
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