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ABSTRAKT

Diplomová práce je zaměřena na návrh změn informačního systému firmy PLASTIC BOX 

CZ, s.r.o., která sídlí v městě Brně. Diplomová práce je strukturována na teoretickou část a 

analytickou část. Teoretická část přináší teoretický náhled na informační systémy. 

V analytické části je provedeno několik analýz informačního systému firmy PLASTIC BOX 

CZ, s.r.o., na jejichž základě jsou navrženy změny informačního systému.  

ABSTRACT

This thesis focuses on the design of information system company PLASTIC BOX CZ, s.r.o, 

based in Brno. The thesis is divided into theoretical and analytical part. The theoretical part 

presents a theoretical perspective on information systems. In the analytical part, there is some 

analysis of company's information system PLASTIC BOX CZ, s.r.o, on the basis of the

proposed changes to the information system.
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1 ÚVOD

Současná doba, ve které podnikatelské subjekty vykonávají svoji činnost, se od dob 

minulých velice změnila. Především pak z pohledu informačních technologií a jejich zapojení 

do podnikatelské činnosti. Takřka žádný ze současných podnikatelských subjektů není scho-

pen kvalitně a efektivně fungovat bez využití informačních technologií v různých podobách. 

Může se jednat o malého živnostníka, který vyrábí výrobky ze dřeva, nebo o malý obchod, 

který prodává oděvy až přes velkou výrobní továrnu či reklamní společnost. Každý z těchto 

uvedených příkladů je „nucen“ využívat informační technologie při výkonu své podnikatelské 

činnosti. 

Současná doba vyžaduje být neustále v síti internetu, a je velmi náročná na přenos in-

formací, kterých se nyní přenáší obrovské množství. Nejen z tohoto důvodu se stalo používání 

informačních technologií v podnikání naprostou samozřejmostí a nutností.

Ať už se jedná o využití pouhého počítače, na kterém si podnikatel vede statistiky o 

prodaném zboží, či eviduje faktury přijaté a vydané, nebo vede knihu jízd, jedná se o využití 

informačního systému v té nejjednodušší podobě. U větších společností je pak možné vidět 

využívání složitějších a sofistikovanějších informačních systémů, které mají velké množství 

funkcí, díky kterým je schopna společnost přenášet, shromažďovat, uchovávat informace, 

které jsou pro společnost potřebné na jednom místě, přístupné takřka z celého světa. 

Informační systém se stal v současné době pro střední a velké firmy takřka nepostradatelnou 

záležitostí. Jak již bylo zmíněno, přenos, archivace (ukládání) a shromažďování informací pro 

firemní potřeby, nutí společnosti do informačních systémů investovat někdy i miliony korun 

ročně. Za tyto finanční prostředky pak společnost očekává kvalitní a fungující informační 

systém, který bude urychlovat chod firmy. S pomocí informačního systému pak napomůže 

stát se konkurence schopnější společností.

Možností jak provozovat informační systém od doby jejich vzniku přibylo. Již není 

nutné, aby měla společnost velká datová a výpočetní centra, která musí neustále inovovat, 

s čímž byly spojeny nemalé finanční náklady. V současné době rychlého datového přenosu 

skrz internet může společnost svůj informační systém provozovat vzdáleně od externího po-

skytovatele. Je nutné však myslet na bezpečnost a rizika, která se při volbě způsobu provozo-

vání informačního systému vyskytují. Tato rizika je nutné minimalizovat tak, aby neohrozily 

chod společnosti a veškeré informace zůstaly ve správných rukou a nedošlo k jejich zneužití. 
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Proto je nutné při volbě vhodného informačního systému postupovat velmi pečlivě s ohledem 

na potřeby a požadavky společnosti. Tak bude učiněno i v této práci. 
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2 CÍLE PRÁCE

Hlavním cílem této práce je provedení analýzy informačního systému výrobní firmy 

PLASTIC BOX CZ, s.r.o. a návrh změn informačního systému. Na základě informací a vý-

sledků z analýzy informačního systému bude rozhodnuto, jestli je přínosné a vhodné navrho-

vat změny současného informačního systému nebo je vhodnější firmě navrhnout jiný infor-

mační systém. Inovace informačního systému firmy PLASTIC BOX CZ, s.r.o., by měla při-

nést zlepšení toku informací ve firmě, efektivnější používání informačního systému, a tím 

zlepšit fungování firmy.

Dílčím cílem práce je provedení analýzy rizik, která mohou vznikat při provozu a pou-

žívání firemního informačního systému. Pro analýzu rizik se bude aplikovat analýza FMECA. 

Analýza rizik přinese potřebný přehled o rizicích, která mohou potenciálně ohrozit fungování 

informačního systém a firmě vytvořit ztráty. Pomocí analýzy rizik lze seřadit rizika dle vý-

znamnosti a navrhnout způsoby na snížení rizik.  

Druhým dílčím cílem této práce je vypracování teoretické části práce. To obnáší na-

čerpání teoretických informací o informačních systémech a seznámení se s jejich problemati-

kou, jejich specifickými znaky a jejich využití v praxi. 

.
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3 TEORETICKÁ ČÁST

3.1 Informace

V dnešním světě jsou pro management a jeho rozhodování stále více a více potřebné 

kvalitní a přesné informace. Především pak pro budoucí úspěch či neúspěch firmy, její fungo-

vání mohou být relevantní informace ceněna zlatem a mohou se stát rozhodujícím faktorem 

ve fungování celé společnosti. Na informace je nutné se dívat nejen jako na nezbytný předpo-

klad úspěchu, ale informace lze s určitostí považovat za významný obchodní artikl, investiční 

oblast a příležitost pro rozjezd podnikání, či rozvoj stávajícího podnikání. Z užšího úhlu po-

hledu lze říci, že informace může vedení společnosti použít při manažerských rozhodováních.

Každý manažer chce neustále zlepšovat výsledky svého rozhodování, tak aby pravděpodob-

nost dosažení lepšího výsledku byla vyšší, proto přijímá informace ve formě sdělení, zpráv, 

dat, která mu rozhodování mohou zjednodušit nebo mu minimálně v rozhodování napomoci.

(Keřkovský, 2003, str. 28-29)

Informace mohou mít různé formy. Pro současnou dobu to platí dvojnásobně, jelikož 

s postupem a rozvojem technologií, nejsou informace zachyceny jen ve psané podobě

v novinách, knihách, časopisech, kronikách apod., ale uživatelé mohou informace vnímat pro-

střednictvím obrazovek laptopů, tabletů, telefonů, chytrých telefonů (smartphone) apod. Roz-

voj technologií dal možnost informace předat dál prostřednictvím psaného textu 

v elektronické podobě, tak formou multimédií (videa, audio stop). Rozvoj internetu a počíta-

čových sítí dal toku informací nový rozměr, především pak rychlosti přenosu informací a je-

jich aktuálnosti, které jsou díky internetu dostupné takřka kdekoliv, kde má uživatel možnost 

přístupu k internetu. (Sklenák, 2001, str. 6-7)

P. Druckera říká, že „znalosti a informace jsou dnes jediným smyslu plným zdrojem“.

(Keřkovský, 2003, str. 28)
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3.2 Data

„Data jsou obecně výroky popisující realitu. Kromě toho, že charakterizují určitý 

jev/objekt, má smysl zjišťovat, zda platí, či nikoliv. Za výroky lze považovat například: Počet 

osob místnosti, jméno a příjmení pracovníka, datum narození, adresu bydliště, zákon, směrni-

ci“. (Keřkovský, 2003, str. 28)

Pojem data vychází z latinského slova datum, což se dá vyložit jako něco daného. Data 

se však v počítačové vědě berou jako čísla, text, zvuk, obraz popř. další smyslové vjemy 

v takové podobě, kterou může počítač zpracovat. (Sklenák, 2001, str. 2)

Data jsou pro informatiku klíčová, jelikož pro ni představují hlavní předmět operací. 

V podnikové informatice řadíme mezi nejvíce využívané formáty dat tabulky, texty, grafy, 

obrázky, prezentace, apod. (Pour, 2006, str. 21)

Data mohou mít na trhu významnou hodnotu, v případě že potenciální příjemce dat ví, 

jak s daty naložit a jak je využít. V případě nesprávného využití dat jsou takřka bezcenná, a 

příjemci pak nepřinesou požadovanou informaci a nemají pro něj tak žádnou hodnotu. (Skle-

nák, 2001, str. 3)

3.2.1 Databáze

Jednotlivá data je nutné shromažďovat, seskupovat, uspořádat. K tomuto slouží data-

báze. Databází může být takřka jakýkoliv soubor dat, který popisuje určitou část reálného 

světa, jako např. evidence automobilů, evidence skladu apod. Prvky reálného světa se nazýva-

jí entitami (automobil, předmět ve skladu). Takovýto prvek pak má určité vlastnosti – atributy 

(typ automobilu, název automobilu, typ předmětu ve skladu, název předmětu ve skladu). 

(Skřivan [on-line], 2000, Databáze a jazyk SQL)

Data a následně pak databáze, které jsou využívané v podnikové sféře a v řízení firem, či 

v obchodních vztazích lze rozdělit na tyto 2 formy (Pour, 2006, str. 23):

1. Interní: vznikají uvnitř firmy (podniku) a jsou využívány pro vlastní řízení podniku 

(personální řízení, účetnictví, firemní normy, apod.). Mohou to být i data, která se vy-

užívají pro prezentaci firmy v rámci obchodních vztahů (obchodní nabídky, faktury, 

smlouvy apod.) (Pour, 2006, str. 23)
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2. Externí: patří sem data, databáze, které vznikají vně firmy v jejím okolí a až následně 

vstupují do firmy. Sem se řadí objednávky přijaté od zákazníků, faktury od dodavate-

lů, nabídky od dodavatelů apod.) Externími daty mohou být také ty, které vznikají u 

firem, které se specializují na určitou činnost, kterou firma externě využívá (právní 

analýzy, marketingové analýzy, informace z trhů apod.) (Pour, 2006, str. 23)

3.3 Informační systém

Obecně se systémem rozumí množina prvků a vazeb. Informační systém je definován 

jako „uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými a informačními zdroji a procedurami jejich 

zpracování za účelem dosažení stanovených cílů“. (Vymětal, 2009, str. 13-14)

Informační systém je kombinací hardware, software, infrastruktury a vyškolených uži-

vatelů. Celá tato kombinace je organizována tak, aby firmě usnadnila plánování, řízení, koor-

dinaci a neodmyslitelně pak rozhodování ve firmě. (BusinessDictionary.com: Online Business 

Dictionary [on-line], 2013, What is information system? definition and meaning)

3.3.1 Historie a vývoj informačních systémů

Počítačová revoluce sahá do období kolem konce 40. let 20. století. Tehdy byl vyroben 

vůbec první funkční tranzistorr. V roce 1951 byl vyroben první komerčně dostupný počítač 

Univac I. Počítačem nabízené služby sloužily tehdy spíše pro nadšence. Počítač nebylo možné 

v této době využít pro podporu podnikových činností. (Voříšek, Pavelka, Vít, 2004, str. 16)

Historii informačních systémů, a jejich vývoj se dá dále rozdělit na tři etapy (In: InNET 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, HomeL – homel.vsb.cz [on-line],

2012, HISTORICKÉ ETAPY VE VÝVOJI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ):

1. Erá dávkového zpracování dat

V této době se hojně využívaly tzv. mainframy, což byly sálové počítače, které zpra-

covávaly určité zadané úlohy tzv. joby. Uživatel neměl možnost jakkoliv významněji 

komunikovat skrz informační systém či jej interaktivně využívat. V této éře existovali 

oddělená výpočetní střediska od zbytku firmy (podniku). Tato éra spadá do konce 60.
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let 20. století, kdy byly počítače používány hlavně k uchování a zpracování základních 

dat podniku. (Voříšek, Pavelka, Vít, 2004, str. 16-17)

2. Éra poskytování informací pro řídící složky

V této době pracovaly informační systémy ve formě nepřímého řízení, což znamenalo, 

že na základě informací, které poskytoval informační systém, dostali manažeři lepší 

podmínky pro rozhodování a řízení firmy. (In: InNET Vysoká škola báňská – Tech-

nická univerzita Ostrava, HomeL – homel.vsb.cz [on-line], 2012, HISTORICKÉ 

ETAPY VE VÝVOJI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ)

3. Éra strategických informačních systémů

Informační systémy mají již jinou podobu, jelikož mají schopnost měnit styl podnikání 

a řízení podniku, což má za následek i změnu podnikových procesů. Informační sys-

témy nabízejí možnost vytvořit ve firmě lepší podmínky pro efektivnější fungování fi-

remních procesů, lepšího toku informací. Firmy tak dostávají možnost stát se lepšími a 

vytvořit si výhodu oproti konkurenci. (In: InNET Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, HomeL – homel.vsb.cz [on-line], 2012, HISTORICKÉ ETAPY 

VE VÝVOJI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ)

3.3.2 Funkce a požadavky na informační systém

Firmy a instituce jsou různé, pocházejí z rozmanitých oborů a prostředí, proto i funkce 

informačního systému je primárně odvozené od potřeb a požadavků firmy, která jej bude vyu-

žívat. U jednoduchých informačních systémů může jít na příklad o správu objednávek, které 

firma obdrží od zákazníků. Složitější informační systémy mohou řešit řízení výroby apod. 

Kromě požadované funkce, kterou bude informační systém vykonávat, nesmí firma zapome-

nout na požadavky, které by měl informační systém splňovat.
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Základní požadavky na informační systém

 Spolehlivý IS – informační systém musí být přístupný vždy, kdy jej jejich uživatelé 

potřebují ke své práci. U IS by se neměly vyskytovat často chyby, které by ztěžovaly 

výkon pracovních činností, či je naprosto omezovaly. (Basl, 2008, str. 83)

 Efektivně provozovatelný IS – informační systém by měl svým uživatelům usnadnit 

a zrychlit přenos informací. Zjednodušit vyřizování pracovních úkolů a podporovat 

rozhodovací a řídící procesy na všech úrovních řízení organizace. (Bruckner, Voříšek, 

Buchalcevová, 2012, str. 16)

 Pružně koncipovaný IS (flexibilní, udržovatelný) – informačního systém by měl být 

v průběhu času používání schopen přijímat změny a inovace (měl by se umět přizpů-

sobit případným změnám ve firmě). (Bruckner, Voříšek, Buchalcevová, 2012, str. 

239)

 Bezpečný a kvalitní IS – v informačním systému se nacházejí často velmi citlivá a 

důležitá data, které firma potřebuje ke každodennímu fungování, a mohou pro ni být 

v některých případech existenčně důležitá. Informační systém musí být chráněn proti 

útokům z vnějšího prostředí (hacker apod.), ale je nutné, aby byla data v informačním 

systému ochráněna před útoky z vnitřního prostředí firmy (zaměstnanci). (Keřkovský, 

2003, str. 79)

Systém by měl produkovat informace (Keřkovský, 2003, str. 43-44)

 Aktuální

 Relevantní

 Přesné

 Pravdivé

 Komplexní
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3.3.3 Struktura informačního systému

Informační systém lze rozdělit na jednotlivé součásti (komponenty), kterými jsou (Tvr-

díková, 2008, str. 19):

1. Hardware (technické prostředky)

Hardwarem se rozumí veškeré technické vybavení (hmotné nástroje), které jsou ve 

firmě používané pro zpracování dat a informací. (Bureš, 2007, str. 72)

Technické vybavení, které zajišťuje po technické stránce běh informačního 

systému je naprosto klíčové, jelikož by bez něj nemohl fungovat takřka žádný IS. 

Technické vybavení je pro každou firmu velmi specifické, jelikož je každý firma od-

lišná. Úroveň technického vybavení firmy je závislé na oboru podnikání, to znamená, 

že firma provozující malý kamenný obchod společně internetových obchodem, nemusí 

vlastnit výkonné technické vybavení. U firmy typu cestovní agentury, která svou čin-

nost přenáší na internet, má potřebu vlastnit kvalitní výkonné technické vybavení, aby 

měla vždy zajištěný čistý a bezproblémový chod informačního systému. V případě, že 

firma má veškerý hardware svůj, to znamená, že si jej nepronajímá od externí firmy 

(nevyužívá outsourcing), vlastní firma většinou svůj server, což je výkonný počítač, 

který slouží jako centrální úložiště dat, funguje na něm informační systém a další služ-

by. Dále vlastní celou řadu osobních počítačů, externích úložišť dat, polohovacích za-

řízení (klávesnice, myš apod.). 

2. Software (programové prostředky)

Softwarem je všechno nehmotné vybavení – algoritmy, programy, metody, 

procedury, které jsou potřebné pro zpracování dat a informací. (Bureš, 2007, str. 72)

Softwarem je všechno programové vybavení firmy. Veškerý software, který 

daná firma využívá, se řadí do programového vybavení. Patří sem operační systémy, 

které jsou používány na osobních počítačích, tabletech, či serverech (Windows, AP-

PLE OS, LINUX, Windows server apod.), tak i programy, které využívají pracovníci 

ke každodennímu pracovnímu nasazení, mohou to být grafické programy, kancelářské 

balíky typu (Microsoft office), programy pro strojírenství (Autocad) a další programy.  

Firmy dle svého oboru podnikání mají jako v případě hardware různě náročné složení 
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programových prostředků, od toho se pak také odvíjí úroveň použitého hardware, kte-

ré používá.

3. Orgware (organizační prostředky)

Orgware jsou nařízení a pravidla, která jsou definována pro fungování, provozování a 

využívání informačního systému. Řadí se sem také doporučené pracovní postupy, po-

vinnosti a nařízení. (Bureš, 2007, str. 72)

4. Peopleware (lidská složka)

Peopleware poukazuje na úlohu lidského faktoru (lidí) v počítačovém prostředí, jeli-

kož technické a programové vybavení tvoří počítačový systém, který je však určen pro 

využití lidmi. Proto se peopleware někdy považuje za třetí složku výpočetní techniky. 

Peopleware může zahrnovat programátory, inženýry a samozřejmě i běžné uživatele. 

Každý kdo vyvíjí, konstruuje či používá počítačové systémy je považován za people-

ware. (PC.net: Your Personal Computing Resource [on-line], 2013, Definition of Peo-

pleware)

5. Reálný stav

Patří sem informační zdroje, legislativa, normy.

Jestliže bude chtít firma usilovat o to, aby měla informační systém co možná nejvíce efektivní 

a plně funkční a mohla tak skrz něj dosahovat lepších výsledků, tudíž tak mít na trhu potenci-

álně konkurenční výhodu, nesmí při vývoji či informačního systému zanedbávat ani jednu ze 

součástí informačního systému. (Tvrdíková, 2008, str. 19)
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3.3.4 Typy informačních systémů

Existuje několik způsobů a přístupu k rozdělení informačních systémů. Nejčastěji je 

možné se setkat s použitím klasifikací IS podle úrovně řízení, podle architektury. (Sodomka, 

Klčová, 2010, str. 73)

1. Informační systémy dle úrovně řízení – rozdělení informačních systémů je bráno dle 

toho, na jaké úrovni řízení se informačních systém nachází, především pak na jakém

stupni informační pyramidy. Informační pyramida znázorňuje hierarchii informačních 

systémů v organizaci. Na nejnižší úrovni se nacházejí ty informační systémy, které 

slouží ke zpracování konkrétních interních údajů společnosti na úrovni úloh.  Nejvyšší 

místo pyramidy pak obsazují informační systémy, které mají za úkol řešit složitější 

problémy společnosti. Při řešení takových problémů je nutné využít znalosti expertů 

mimo společnost. (Janíček, Marek et al., 2013, str. 194)

V informační pyramidě na obr. 1 není možno vidět, na jaké přesné úrovni se 

jednotlivé systémy nachází. Do strategického řízení patří systémy ES, EIS, SIS, to 

znamená na úrovni 4,5,6. Do taktického řízení pak spadají systémy DSS a MIS úroveň 

2 a 3, je možné se setkat i zde s využitím ES systému. Operativní řízení pak zastávají 

systémy TPS, úroveň 1. (Tvrdíková, 2008, str. 21-23)
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Obr. 1 Informační pyramida

Zdroj: (Janíček, Marek et al., 2013, str. 194)

Informační systémy v informační pyramidě (Janíček, Marek et al., 2013, str. 193):

 Transakční systémy (TPS – Transaction Processing system) – velká část informač-

ních systémů, s kterými je možné se denně setkat (rezervační systémy, skladové sys-

témy, systémy pro různé evidence, evidence účetnictví apod.).

 Informační systémy pro řízení (MIS – Management information system) – jejich zá-

klad je dán z účetních a ekonomických systémů. Úkolem těchto systémů je poskytnout 

uživateli přehledy, součtové sestavy apod. (počty objednávek, zisk za jednotlivé roky, 

měsíce, týdny, dny, přehledy o provozu divizí, celých společností atd.).

 Systémy pro podporu rozhodování (DSS – desicion information system) – jsou vyu-

žívané pro tvorbu analýz, které následně slouží řídícím pracovníkům k rozhodování.

 Informační systémy pro vrcholové řízení (EIS – executive information system) –

slouží především vedoucím pracovníkům, kteří s jejich pomocí mohou uplatňovat stra-

tegická rozhodnutí.

 Strategické informační systémy (SIS – Strategic information system) – s jejich po-

mocí lze získat vyšší konkurenceschopnost společnosti.
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 Prognostické systémy (ES – expertní systémy) – díky těmto systémům je umožněno 

vytvářet analýzy a prognózy. „Cílem je poskytnout znalosti, které má několik málo 

zkušených pracovníků, více pracovníkům v podniku“. U prognostických systémů se 

využívají technologie umělé inteligence. 

2. Informační systémy z hlediska architektur

Na architekturu informačního systému se dá nahlížet jako na technologický rámec in-

formačního systému. Základní části architektury informačního systému jsou brány 

(Keřkovský, 2003, str. 70):

 Výpočetní technika (hardware a software – operační systém)

 Data (společně s prostředky na jejich zpracování, sběr, uchování)

 Aplikace (aplikační software)

 Komunikační prostředky (prostředky potřebné pro provozování počítačové 

sétě)

Další pohled je takový, kdy je celková (globální) architektura tvořena jednotlivými

dílčími architekturami. Mezi jednotlivé dílčí architektury patří (Keřkovský, 2003, str.

70) :

 Funkční architektura

 Procesní architektura

 Datová architektura

 Architektura programových prostředků

 Architektura technických prostředků
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3.3.5 Bezpečnost a ochrana informačního systému

Bezpečnost informačního systému je nutné brát jako neodmyslitelný požadavek jak při 

pořizování informačního systému, tak samozřejmě i při jeho samotném provozování. 

V současné době je bezpečnost informačního systému velice aktuální téma, vzhledem k tomu, 

že informační systémy jsou díky internetu otevřené a využívá se stále více a více informač-

ních a komunikačních technologií. (Gála, Pour, Šedivá, 2009, str. 331) 

Na níže uvedeném schématu jsou zobrazeny základní bezpečnostní pojmy a jsou zde vyjádře-

ny vztahy mezi nimi. Z uvedeného schématu je zřetelné, že bezpečnost informačního systému 

je náročná oblast, která si zaslouží velkou pozornost především vlastníka informačního sys-

tému. 

Obr. 2 Základní bezpečnostní pojmy a vztah mezi nimi

Zdroj: (Gála, Pour, Toman, 2006, str. 378)

Hrozby – hrozbou může být například útok na aktivum.

Zranitelná místa – je místo aktiva, které se dá využít pro útok na aktivum (fyzické, přírodní, 

technologické, fyzikální lidské).

Útočníci – každý, který chce narušit fungování informačního systému, nebo jej chce zničit. 

Za útočníka lze označit osobu působící uvnitř určité organizace nebo mimo organizaci.
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Rizika – riziko je vyjádřením míry ohrožení aktiva, míry nebezpečí, že dojde ke vzniku škody 

v důsledku určité události. 

Aktiva – technické prostředky, software, data, jež jsou využívána a zpracovávána, formalizo-

vané a neformalizované procesy a znalosti, osoby, které využívají, udržují IS/ICT apod.

Vlastník – osoba/organizace, která má vlastnický vztah k IS/ICT a provozuje jej.

Hodnoty – hodnoty vyjadřují, jakou cenu má pro vlastníka aktivum. 

Bezpečnostní požadavky – na informační systém jsou kladeny tzv. bezpečnostní požadavky. 

Pro stanovení těchto požadavků se vychází z charakteru informačního systému, požadavků, 

které jsou na něj kladeny. Je nutné vycházet i z velkého množství nařízení, standardů, norem, 

zákonů. (Gála, Pour, Toman, 2006, str. 379)

Gála, Pour, Toman (Gála, Pour, Toman, 2006, str. 379) definují obecné bezpečnostní 

požadavky takto:

Zachování důvěrnosti („confidentiality“) – pouze autorizované subjekty (osoby, proces, 

zařízení) mohou přistupovat k aktivům, tedy ke všemu co má pro danou organizaci nějakou 

hodnotu (aplikace, data, technologie, atd.), která by mohla být potenciálně zmenšena působe-

ním hrozby. 

Zachování dostupnosti („avilability“) – pouze autorizované subjekty mohou vykonávat

činnosti v informačním systému, a přístup jim je povolen. 

Zachování integrity – změnu aktiva nemůže provést neautorizovaný subjekt, nepovolená 

činnost nebo nekompletní provedení změn.

Existují i další vlastnosti informačního systému, které ovlivňují jeho bezpečnost a těmi 

jsou dle Gály, Poura, Tomana (2006, str. 379): 

Zajištění prokazatelnosti („authentication“) – je v silách společnosti (organizace) vysledo-

vat (vyhledat) jakoukoliv akci, která byla v informačním systému provedena. Organizace má 

též možnost vyhledat autora takové akce. 

Zajištění nepopíratelnosti („non-repudiation“) – subjekt nemá možnost odepřít svůj podíl 

účasti na provádění určité akce.
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Zachování spolehlivosti („reliability“) – informační systém se reálně chová tak, jak je uve-

deno v dokumentaci. Nevykazuje nějaké odchylky od chování popsaného v dokumentaci. 

Rozhodnutí, jaký stupeň bezpečnostních požadavků má být pro danou organizaci využit, defi-

nuje bezpečnostní politika. Bezpečnostní politika je pak souborem zásad a pravidel, díky kte-

rým si organizace chrání aktiva. Dle požadavků na stupeň bezpečnosti lze vybrat ze čtyř 

obecných typů bezpečnostní politiky. (Gála, Pour, Šedivá, 2009, str. 334)

Jednotlivé bezpečnostní politiky dle Poura, Gály, Šedivé (2009, str. 334):

Promiskuitní bezpečnostní politika – vše je dovolené, pravidla nikoho neomezují. Subjekty 

mohou provádět i to co by neměli dělat. 

Liberální bezpečnostní politika – pravidla dovolují provádět vše až na několik omezení, 

které má organizace ve svých pravidlech explicitně uvedeny. 

Opatrná bezpečnostní politika – je opakem liberální, vše je zakázáno až na několik vyjí-

mek, které má organizace ve svých pravidlech uvedeny.

Paranoidní bezpečnostní politika – je nejvíce konzervativní, jelikož zakazuje naprosto vše i 

to, co by se zakázat nemuselo, jelikož nic neohrožuje.

Cíle útočníků mohou být krádež dat, porušení dat nebo jejich naprostá destrukce, destabiliza-

ce systému apod. Existuje několik kategorií útočníků na informační systém, mezi ně patří

(Gála, Pour, Toman, 2006, str. 379):

 Hacker – útočí z touhy vyhrát, je to jeho touha

 Terorista – chce vyvolat obavy a strach

 Kriminálník – útočí za vidinou zisku

 Vandal – jeho cílem je poničit informační systém

 Cracker – snaží se proniknout co cizího informačního systému a zcizit autorsky chráněnou 

část informačního systému

 Phracker – má za cíl získat přístup k telefonním službám a bezplatně je následně využívat 

pro své účely
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 Vnitřní nepřítel – jedná se většinou o bývalého zaměstnance firmy popř. i současného, 

který chce získat citlivá data či data, která by mohl v budoucnu využít pro svůj prospěch, 

nejčastěji pak finanční

Organizace musí pro ochranu svého informačního systému učinit taková opatření, která snižu-

jí úroveň rizika. Úroveň protiopatření by se měly vybírat tak, aby náklady, které se na ně vy-

naloží, byly rovny hodnotě chráněných aktiv (popř. hodnotě škody, která by vznikla). (Gála, 

Pour, Šedivá, 2009, str. 335)

3.4 Možnosti inovace IS/ICT

Možností jak inovovat informační sytém je mnoho, záleží pouze na organizaci, jak 

velkými finančními a časovými prostředky pro inovaci disponuje. Jednotlivé druhy inovací, 

jak jsou uvedeny níže, mají svá pozitiva i negativa, každý informační manažer, který řídí vý-

voj a údržbu informačního systému v organizaci musí jasně vědět, co daná organizace přesně 

potřebuje, aby mohla naplňovat své cíle a byl daný typ inovace informačního systému pro ni 

přínosný a efektivní. Každý z možných typů inovací informačního systému má své klady a 

své zápory, které je nutné před zvolením inovace zvážit
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Tabulka 1 Vlastní vývoj

VLASTNÍ VÝVOJ

KLADY ZÁPORY

Informační systém přesně podle přání 

zadavatele, tzn. Ušitý přesně na míru 

požadavkům

Velmi vysoké náklady na vývoj informačního 

systému

Možný budoucí růst informačního systému 

přesně dle potřeb a požadavků firmy

Velké časové nároky na vývoj informačního 

systému

Naprostá znalost informačního sytému Často nižší úroveň informačního systému 

z důvodu někdy nižší kvality vývojářů

Konkurence nezná silné a slabé stránky 

informačního systému

Riziko nekonzistence informačního systému 

při fluktuaci vývojářů

Pružná reakce na potřeby a požadavky 

uživatelů

Horší kooperace se subdodavateli

Zdroj: (Tvrdíková, 2008, str. 36)    
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Tabulka 2 Vývoj externí softwarovou firmou

VÝVOVOJ EXTERNÍ SOFTWAROVOU FIRMOU

KLADY ZÁPORY

Informační systém je přesně podle požadavků 

a potřeb firmy

Vysoké náklady (někdy převyšují 

náklady vlastního vývoje)

Konkurence se nemá možnost dozvědět o 

slabých a silných stránkách

Velká časová náročnost (avšak kratší než-

li při vlastním vývoji)

Jsou velmi dobře využity znalosti interních a 

externích specialistů

Vyšší riziko ztráty vnitřních informací 

firmy

Možná kooperace externích a interních 

specialistů

Zdroj: (Tvrdíková, 2008, str. 36)    

Tabulka 3 Nákup aplikací od různých výrobců

NÁKUP APLIKACÍ OD RŮZNÝCH VÝROBCŮ

KLADY ZÁPORY

Často velmi rychlá realizace informačního 

systému

Dosti náročná integrace různých aplikací do 

jednoho informačního systému

Velice nízké náklady Nízká stabilita informačního systému 

z důvodu velmi obtížné údržby vazeb mezi 

jednotlivými aplikacemi

Jednotlivé části informačního systému lze 

kombinovat, tudíž lze vybrat osvědčená a 

kvalitní řešení

Zdroj: (Tvrdíková, 2008, str. 36)    
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Tabulka 4 Nákup IS/ICT od generálního dodavatele – systémového integrátora

NÁKUP IS/ICT OD GENERÁLNÍHO DODAVATELE – SYSTÉMOVÉHO 

INTEGRÁTORA

KLADY ZÁPORY

Nejrychlejší realizace Firma je závislá na schopnostech a 

stabilitě dodavatele

Nízké náklady Vyšší riziko ztráty vnitřních informací 

firmy

Profesionálně řešené jednotlivé 

komponenty a celý informační systém

Kvalitní a osvědčené řešení každé části 

informačního systému

Dodavatel ručí za integraci jednotlivých 

komponent informačního systému

Zdroj: (Tvrdíková, 2008, str. 36)    

Tabulka 5 Outsourcing provozu komplexního IS/ICT

OUTSOURCING PROVOZU KOMPLEXNÍHO IS/ICT

KLADY ZÁPORY

Firma se může soustředit na její hlavní 

předmět činnosti

Dlouhodobé a nenávratné důsledky při 

tomto rozhodnutí

Ve firmě se nemusí zabývat 

technologickými aspekty, kterými bude 

dosaženo výsledného stavu

Naprostá závislost na outsourcingovém 

poskytovateli

Firma může měnit rozsah využívání 

služeb informačního systému dle svých 

momentálních potřeb

Vyšší riziko ztráty vnitřních informací 

mimo firmu (vyšší riziko než-li při nákupu 

řešení od generálního dodavatele)

Nízké náklady Vysoké náklady

Zdroj: (Tvrdíková, 2008, str. 36)    
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Tabulka 6 ASP – outsourcing provozu aplikací (přístup přes internet)

ASP – OUTSOURCING PROVOZU APLIKACÍ (PŘÍSTUP PŘES INTERNET)

KLADY ZÁPORY

ASP hostují veškeré aplikace ve vlastním 

datovém centru, přístup je pak umožněn 

přes internet

Problémy s výkonem aplikací

Aplikace si může předplatit velké 

množství zákazníků

Ztráta kontroly nad IT

Veškerou správu aplikací provádí jejich 

poskytovatel

Někdy nižší bezpečnost

Aplikace jsou používány přes internetový 

prohlížeč

Potenciální problémy s integrací aplikací

Patří sem i všechny výhody outsourcingu

Zdroj: (Tvrdíková, 2008, str. 36)    

Z uvedených možností inovace informačního systému může informační manažer posoudit, 

která varianta je pro jeho firmu nejvhodnější. 

3.4.1 Zavedení (implementace) informačního systému

Pokud se firma rozhodne pro změny v informačním systému, ať to jsou změny pouze 

částečné či celková změna informačního systému, je implementace poslední fází zavádění 

informačního systému. V této fázi se ve firmě zavádí jednotlivé komponenty IS. Při imple-

mentaci jednotlivých komponent je nutné, aby si každý uživatel, který přijde s jednotlivými 

částmi IS ke styku, osvojil jejich obsluhu a seznámil se s nimi. (Vrana, Richta, 2005, str. 43)

Strategie zavedení informačního systému

Volba správné strategie zavedení informačního systému je pro firmu nesmírně důležitý 

krok, jelikož se tak minimalizuje riziko výskytu chyb, které by se mohly při zavádění infor-

mačního systému vyskytnout. Při zavádění se nahrazuje buď celý informační systému, nebo 

se provádějí změny pouze v jednotlivých částech informačního systému. (Koch, Ondrák, 

2008, str. 138)
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Volitelné strategie zavedení informačního systému

1. Souběžná strategie

Při této strategii dochází k současnému provozu stávajícího a nového informačního

systému. Oba IS jsou provozovány současně po tak nezbytnou dobu, dokud nedojde 

k ověření plné funkčnosti nového informačního systému, přeškolení pracovníků. 

Jakmile je nový IS kompletně zaveden a firma získá jistotu, že je nový informační sys-

tém plně funkční, může být ukončen provoz starého IS. Stejný postup se aplikuje za-

vádění nových částí IS. Strategie souběžného zavádění IS sebou přináší vysokou prac-

nost, avšak se vyznačuje jako velice bezpečná. (Koch, Ondrák, 2008, str. 138)

Obr. 3 Souběžná strategie zavádění informační systému

Zdroj: (Koch, Dovrtěl, Hrůza, Neničková, 2008, str. 163)

2. Pilotní strategie

Kouzlo pilotní strategie tkví v zavedení nového IS poprvé pouze do jednoho oddělení 

firmy, kde se bude testovat a zkoušet do okamžiku, než-li si bude firma jistá, že jej 

může zavést do ostatních oddělení. Pilotní strategie sebou nese vyšší náročnost a na 

vzájemnou kompatibilitu dat starého a nového. Vyšší náročnost je vykoupena relativ-

ně dobrou bezpečností strategií. (Koch, Ondrák, 2008, str. 138)

Obr. 4 Pilotní strategie zavádění informační systému

Zdroj: (Koch, Dovrtěl, Hrůza, Neničková, 2008, str. 163)
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3. Postupná strategie

Základní princip strategie spočívá v postupném nahrazování starých částí informační-

ho systému novými. Využití nachází při inovací rozsáhlejších informačních systémů. 

Strategie se vyznačuje jako bezpečná a velmi pomalá. (Koch, Ondrák, 2008, str. 139)

Obr. 5 Postupná strategie zavádění informační systému

Zdroj: (Koch, Ondrák, 2008, str. 139)

4. Nárazová strategie

Podstatou této strategie je ukončení starého informačního systému v jednom momentu 

a nahrazení jej novým. Strategie je však vysoce riziková, protože nelze vyloučit vý-

skyt komplikací, které mohou narušit zavádění IS. Na druhou stranu lze strategii ozna-

čit za rychlou a účinnou. (Koch, Ondrák, 2008, str. 138)

Obr. 6 Nárazová strategie zavádění informační systému

Zdroj:     (Koch, Dovrtěl, Hrůza, Neničková, 2008, str. 164)
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3.5 Podnikové procesy

V naprosto každé organizaci lze identifikovat určité procesy, které v ní fungují ať vý-

borně či o něco hůře. Popsat klíčové procesy ve firmě a uzpůsobit je funkčně tak, aby byly 

dobře automatizované, patří mezi základní předpoklady pro nasazení informačního systému 

tak, aby kvalitně a efektivně pracoval a tyto procesy podporoval. Jako příkladem určitého 

procesu je zpracování zakázky, zpracování nabídky pro zákazníka, prodej produktu, výroba 

produktu apod. (Basl, 2008, str. 115)

Každý proces začíná vznikem určité události, ať je to příjem objednávky, která aktivu-

je proces jejího kompletního vyřízení, nebo příjem materiálu od dodavatele, který aktivuje 

proces přijetí dodávky na sklad včetně vyřízení všech formalit s tímto spojených. Proces může 

být spuštěn i časovou události, kterou je ku příkladu každotýdenní aktualizace software 

v určitou hodinu, nebo každotýdenní zpracování reportu o stavu zakázek. Mimo tyto rutinní 

události se ve firmě mohou vyskytnout procesy, které jsou aktivovány výjimečnými stavy 

(událostmi), což je výpadek proudu, porucha, nehoda apod., a spouští tak proces opravy, zá-

chrany. Každý proces má své vstupy a výstupy, jako vstupy lze označit vše, co do procesu 

vstupuje na začátku nebo v průběhu procesu (materiál u výroby, objednávka apod.), je tedy 

vidět, že některé vstupy mohou částečně korespondovat s počáteční událostí. I proces má svůj 

výstup, za který lze považovat vyrobený výrobek, vyřízenou objednávku, zpracovanou nabíd-

ku či report. Procesy uvnitř firmy jsou pak podporovány informačním systémem, především 

má za úkol poskytnout potřebné informace pro realizaci procesu a případně i nahradit manu-

ální činnosti při zpracování informací. (Gála, Pour, Šedivá, 2009, str. 26)

Jak je možné vidět, podnikové procesy jsou dány událostmi, činnostmi, hmotnými pro-

jevy, formálními aspekty, avšak jsou dány i chováním lidí, nehmotnými projevy, neformální-

mi aspekty. Procesy lze v každé firmě řídit tak, aby byly co nejefektivnější a fungovali přesně 

podle potřeba a plánů vedení firmy. Je nutné vědět, že řízení procesů, které se v odborné lite-

ratuře nazývá „procesní řízení“ vyžaduje neustále monitorování podnikových procesů, ve 

chvíli kdy je to nutné i jejich změnu či radikální reengineering. (Řepa, 2007, str. 24) 
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Obr. 7 Model procesu

Zdroj:    (Gála, Pour, Šedivá, 2009, str. 26)

Rozdělení procesů dle jejich významu pro naplnění cílů firmy (Gála, Pour, Šedivá, 2009, 

str. 27):

 Základní – těmito procesy jsou zajištěny hlavní podnikové aktivity, kterými jsou uspoko-

jeny potřeby zákazníků. Proces řízení zakázek, vývoj produktů apod.

 Podpůrné – procesy patřící do této skupiny mají sloužit k podpoře hlavních tedy základ-

ních procesů. Patří sem zásobování, inovace výroby, přijímaní zaměstnanců apod.

 Řídící – procesy z této kategorie slouží k tvorbě řídících dat pro následnou realizaci zá-

kladních a podpůrných procesů (podnikové řády, směrnice, pravidla, normy apod.)

Dle vztahu procesů k subjektům se dají procesy rozdělit na interní a externí. Interní procesy 

jsou charakteristické pro jeden určitý podnik a žádný jiný subjekt do takových procesů ne-

vstupuje (řízení výrobní zakázky). Externí procesy jsou charakteristické tím, že do nich vstu-

pují i jiné subjekty např. obchodní partneři, státní správa apod.). Realizace procesu tak nepro-

bíhá v jednom podniku, ale probíhá částečně u dodavatelů, kooperujících společností apod.

(Gála, Pour, Šedivá, 2009, str. 27)
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3.6 Zvolené metody analýz

3.6.1 SWOT analýza

Na SWOT analýzu můžeme nahlížet jako na velmi rychlý a jednoduchý nástroj pro 

analýzu vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Analýza SWOT je systematická a lze díky 

ní snadno identifikovat klíčové slabé a silné stránky, stejně tak i příležitosti a hrozby (rizika). 

(Sedláčková, Buchta, 2006, str. 91)

SWOT analýzu je vhodné využít v té chvíli, kdy je možné poznat analyzovaný celek 

do nitra, tak aby byl výsledek analýzy co nejvíce objektivní a kvalitní pro další rozhodování. 

Díky SWOT analýze je tak možné minimalizovat potenciální hrozby (rizika), využít příleži-

tosti, minimalizovat slabé stránky a samozřejmě maximálně využít silných stránek. 

Při SWOT analýze je vhodné začínat s analýzou vnějšího prostředí, tudíž analyzovat 

příležitosti a hrozby společnosti. Do analýzy vnějšího prostředí patří makroprostředí (politic-

ké faktory, právní faktory, ekonomické faktory, sociálně-kulturní a technologické faktory), a 

mikroprostředí (zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost). Jakmile je prove-

dena analýza vnějšího prostředí, je na řadě analýza vnitřního prostředí společnosti, do které 

patří silné a slabé stránky společnosti. Analýza silných a slabých stránek zahrnuje (cíle, sys-

témy, procedury, firemní kulturu, organizační strukturu, management atd.). (Jakubíková, 

2008, str. 103)

Celá SWOT analýza končí navržením vhodných strategií, které mají za cíl nastínit dané 

společnosti správný efektivní směr, kterým bude moci dosahovat lepších výsledků společně 

s minimalizací potenciálních hrozeb (rizik), které na danou společnost působí.
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Jednotlivé strategie SWOT

 MAXI – MAXI – tato strategie se zaměřuje na maximalizaci silných stránek společ-

nosti, tím může společnost následně maximalizovat příležitosti

 MAXI – MINI – u této strategie je zapotřebí maximalizovat silné stránky, aby se mi-

nimalizovaly hrozby

 MINI – MAXI – strategie MINI – MAXI je postavena na minimalizaci slabých strá-

nek a následné maximalizaci příležitostí 

 MINI – MINI – při této strategii je zapotřebí minimalizovat slabé stránky a minimali-

zovat tak hrozby

3.6.2 Analýza HOS8

Metoda HO8 si klade za cíl posoudit osm hlavních (klíčových) částí informačního sys-

tému, a odhalit, jestli se všech osm oblastí informačního systému nachází na stejné úrovni 

nebo alespoň blízké úrovni. Celá analýza je založena na vyplnění dotazníku a jeho následném 

vyhodnocení od jedné osoby, nejčastěji pak manažera či jednatele firmy, který má dobrý pře-

hled o stavu ve své firmě. (Koch [on-line], 2013, Co je metoda HOS a jak s ní pracovat)

Hlavní části informačního systému, které jsou posuzovány pomocí analýzy HO8 (Koch 

[on-line], 2013, Co je metoda HOS a jak s ní pracovat):

 Hardware – zkoumá se technické zázemí firmy

 Software – zkoumá se programové vybavení, jeho funkčnost, snadnost používání a 

ovládání

 Orgware – zkoumají se pravidla, která jsou určena pro provoz informačního systému, 

pracovní postupy, bezpečnostní pravidla

 Peopleware – zkoumají je uživatelé, kteří používají informační systém

 Dataware – zkoumají se data, především pak to, jestli jsou a jakým způsobem pro 

uživatele informačního systému dostupná, bezpečná a dají se spravovat. 

 Zákazníci – do této oblasti patří zákazníci, kteří využívají určitou část informačního 

sytému, může se jednat o e-shop apod.
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 Dodavatelé – do této oblasti spadají dodavatelé, kteří zajišťují provoz informačního 

systému, pokud firma má zaměstnance, kteří tento funkci plní, jsou oni označeni jako 

dodavatelé. 

 Management – zkoumá se řízení informačních systémů ve vztahu k informační stra-

tegii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů in-

formačního systému. 

Výsledky analýzy HOS 8 jsou pak stav jednotlivých oblastní informačního systému, celková 

úroveň informačního systému, doporučený stav informačního systému.

Stav jednotlivých oblastní je hodnocen na škále od 1 do 4, kdy 1 - je špatná, 2 - spíše 

špatná, 3 - spíše dobrá, 4 - dobrá. O vyváženém informačním systému lze hovořit v té chvíli, 

kdy všechny osy tedy oblasti informačního systému dostanou stejné hodnocení, nebo nejvíce 

tři z nich se odchylují od ostatních max. o hodnotu 1. Pokud se informační systém vymyká 

těmto požadavkům na vyvážený informační systém, dá se hovořit o nevyváženém informač-

ním systému, který je však méně efektivní, což je samozřejmě nežádoucí pro danou firmu, 

jelikož náklady vynaložené na provoz takového informačního systému jsou vyšší než u sys-

tému vyváženého. (Koch [on-line], 2013, Co je metoda HOS a jak s ní pracovat)

Celková úroveň informačního systému vychází z jeho nejslabšího článku. Aby firma 

dosáhla optimálního poměru, co se týče nákladů vynaložených na informační systém a příno-

su, který plyne z používání informačního systému, musí vlastnit IS vyvážený, tedy aby všech-

ny části informačního systému byly v takovém poměru jaký je uveden výše u výsledku stavu 

jednotlivých oblastí. (Koch [on-line], 2013, Co je metoda HOS a jak s ní pracovat)

Každá firma přikládá svému informačnímu systému určitou důležitost, od této důleži-

tosti se pak odvíjí i doporučený stav informačního systému. V případech, kdy je pro firmu 

informační systém naprosto nutným, pak je doporučeno, aby firma měla úroveň systému na 

hranici 4, čili dobrý. Pro firmu, která může bez informačního systému fungovat, ale činí ji to 

velké obtíže, je doporučená úroveň 3, tedy spíše dobrý. Firmě s malými nebo žádnými obtí-

žemi při fungování bez informačního systému je doporučena úroveň 2, tedy spíše špatný, 

avšak v tomto případě je dobré uvažovat, jestli je vhodné pro danou firmu vůbec informační 

systém provozovat, jelikož vynaložené náklady na provoz informačního systému nemusí být 

úměrné přínosu z něj. (Koch [on-line], 2013, Co je metoda HOS a jak s ní pracovat)
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Obr. 8 Příklad výsledku stavu jednotlivých částí informačního systému

Zdroj:     (Koch [on-line], 2013, Co je metoda HOS a jak s ní pracovat)

Na obrázku č. 7 je vidět, že jednotlivé části informačního systému jsou vyvážené.

Obr. 9 Příklad výsledku celkové úrovně informačního systému

Zdroj:     (Koch [on-line], 2013, Co je metoda HOS a jak s ní pracovat)
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Na obrázku č. 8 je vidět příklad informačního systému a jeho celková úroveň. Je z něj patrné, 

že systému má spíše špatnou úroveň, ale jeho části jsou vyvážené. Některé jeho části dosahují 

vyšší úrovně.  

Obr. 10 Příklad doporučeného stavu informačního systému

Zdroj:     (Koch [on-line], 2013, Co je metoda HOS a jak s ní pracovat)

Na obrázku č. 9 je uveden příklad stávajícího informačního systému, a s ním i návrh, jak by 

měl vypadat vyvážený informační systém dobré úrovně.  
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Stav Informačního systému, který nedosáhne v analýze HOS 8 příznivých výsledků lze urči-

tým způsobem změnit. Slouží k tomu hned tři základní strategie (Koch [on-line], 2013, Co je 

metoda HOS a jak s ní pracovat):

 Strategie útlumu

Této strategie mohou využít manažeři či majitelé firmy, kde je informační systém vy-

užíván v případě, že informační sytému nebo některá z os dosáhne vyšší úrovně než je 

doporučená hodnota. V takové případě je na zvážení jestli celý informační systém nez-

likvidovat, avšak to jen v té chvíli, kdy je informační systém pro firmu málo důleži-

tým. Méně agresivní možnost je do systému nebo jeho části již neinvestovat. Vše je 

zapříčiněno stárnoucími osami, které se s dobou nevyváženě zhoršují. 

 Strategie udržení současného stavu 

Využit tuto strategii je vhodné ve chvíli, kdy je informační systému vyvážený a dosa-

huje doporučené úrovně, avšak bude si žádat malé finanční náklady na udržení nyněj-

šího stavu. Vyšší finanční náklady bude nutné vynaložit ve chvíli, kdy bude firma nu-

cena inovovat hardware a software.

 Strategie zlepšení, rozvoje

Využití této strategie je vhodné ve chvíli, kdy je informační systém nevyvážený a ne-

dosahuje doporučené úrovně. Při této strategii je někdy nutné vynaložit finanční pro-

středky pro vylepšení současné situace. Výše finančních prostředků je závislá na ob-

lasti, do které bude nutné investovat.
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3.6.3 Analýza PESTE

PESTE analýza je analýzou externího okolí (makroprostředí), které na danou firmu 

působí. Tato analýza je vhodná pro identifikaci změn a trendů, které se neustále ději v okolí 

firmy a mohou tak na firmu působit. Firma tak může na základě této analýzy pružně reagovat 

na změny reagovat a mít tak na konkurenci náskok. (Blažková, 2007, str. 53)

Analýza se skládá z analýzy politických/právních, ekonomických, sociálních, techno-

logických a ekologických faktorů prostředí. Tyto faktory mohou následně na firmu působit a 

ovlivnit její fungování. (Srpová, Řehoř, 2010, str. 131)

P – politicko-právní faktory – patří sem ty faktory, které vytváří společenský systém, 

jež je ovlivňování mocenským zájmem politických stran a také vývoje politické scény a 

situace v dané zemi ale i v jejím okolí. 

E – ekonomické faktory – mezi ekonomické faktory lze řadit ty, které se vztahují 

k ekonomické situaci dané země a jejímu hospodářskému vývoji. Ekonomickými faktory 

jsou HDP dané země, ekonomický růst, výdaje spotřebitelů, daňové podmínky, bilance 

státního rozpočtu apod.

S – sociální faktory – sociální faktory vycházejí ze společnosti, patří mezi ně např. roz-

dělení příjmů, věková struktura obyvatelstva, pracovní mobilita, pohlaví, nezaměstna-

nost, životní úroveň, životní styl, demografický vývoj atd.

T – technologické faktory – faktory technologické jsou spojené s tím, jak se daná země 

technologicky vyvíjí, jaký má možný potenciál růstu v rámci technologií a jak velké má 

tempo technologických změn. 

E – ekologické faktory – ekologické faktory jsou zaměřené na ochranu životního pro-

středí zahrnující ochranu vody, ovzduší, půdy atd.

(Srpová, Řehoř, 2010, str. 131)
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3.6.4 Porterův model pěti konkurenčních sil pro oblast informačního systému

V rámci oboru, v kterém firma působí, na ni působí, ať chce či nechce konkurenční sí-

ly. Ač je pro ni konkurence většinou nežádoucím prvkem, musí se s ní vyrovnat. Je proto nut-

né analyzovat, jak mohou konkurenční síly na danou firmu působit. Jestli chce být firma 

úspěšná a nadále působit na trhu, musí konkurenční síly včas identifikovat, reagovat na ně, a 

v případě, že má možnost, změnit jejich působení ve svůj prospěch. (Srpová, Řehoř, 2010, str. 

131)

Pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil pro oblast informačního systému lze 

získat (Basl, 2008, str. 186):

 „pohled na současnou konkurenci na trhu a řešení otázky, zda IS může pomoci vytvo-

řit konkurenční výhodu“

 „pohled na vyjednávací sílu zákazníků a řešení otázky, zda IS může pomoci změnit vy-

jednávací sílu“

 „pohled na vyjednávací sílu dodavatelů a řešení otázky, zda IS může pomoci změnit je-

jich vyjednávací sílu“

 „pohled na hrozbu nových konkurentů a řešení otázky, zda IS může pomoci vybudovat 

nové bariéry vstupu“

 „pohled na hrozby substitučních produktů a řešení otázky, zda IS může vytvářet nové 

produkty“
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3.7 Metody analýzy rizik spojených s provozem IS

3.7.1 FMECA – analýza rizik

Analýza FMECA vychází z analýzy FMEA, která je vlastně analýzou způsobů a dů-

sledků poruch (anglicky se pak nazývá silure modes and effects analysis, FMEA), a je tak její 

rozšířenou verzí. FMECA se liší od analýzy FMEA tím, že je rozšířena o kvalitativní nebo 

kvantitativní analýzu kritických stavů. Každý identifikovaný poruchový stav se pak zařazuje 

dle jeho závažnosti (kritičnosti). Analýza FMEA (FMECA) se využívá k identifikaci potenci-

álních poruchových stavů částí systému, jejich účinky na systém, mechanismy selhání a způ-

soby, kterými je možné se těmto poruchám vyhnout a následně i omezit účinky. Analýza 

FMEA (FMECA) je velmi univerzální metodou a lze ji tak aplikovat na široké spektrum pro-

duktů, systémů, procesů, software apod. Velký význam má analýza FMEA (FMECA) 

v prvních krocích návrhu produktu nebo systému, kdy je možné už v počátcích minimalizovat 

případné poruchové stavy a chyby, které by mohly vzniknout a vyhnout se tak budoucím 

ztrátám a problémům. (Korecký, Trkovský, 2011, str. 228)
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4 ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE

4.1 Společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o.

Výrobní společnost působící v oblasti výroby produktů z plastu. 

Obr. 11 Logo společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o.

Zdroj:     Interní materiály společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o.

4.1.1 Údaje o společnosti

IČ: 25579720

Obchodní firma: PLASTIC BOX CZ, s.r.o.

Právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným

Sídlo: Dominikánské náměstí 187/5, 60200 Brno

Stav subjektu: Aktivní subjekt

Datum zápisu: 27. 10. 1999

DIČ:          CZ25579720

Soud:           7 – Krajský soud v Brně

Spisová značka:       C35411

4.1.2 Historie společnosti

Společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. vznikla jako kapitálová obchodní společnost 

v České republice evidovaná jako společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Své plné působení 

v oblasti výroby a prodeje výrobků z plastu začala od začátku roku 2011. Její nynější 2,5 leté
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působení v této oblasti ukázalo společnosti přívětivé podmínky a možnosti pro neustálý růst. 

V současné době je ve firmě jeden jednatel, který má jako jediný společnost zastupuje a je 

jejím statutárním orgánem. Dále jsou ve firmě 2 společníci, kteří vlastní v určitém procentuál-

ním podílu část společnosti. Společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. je dceřinou společností 

firmy PLASTIC BOX, s.r.o., působící na Slovensku. Slovenská společnost nyní funguje jako 

obchodní firma, veškerý výrobní program byl přesunut do České republiky, kde jsou strate-

gičtější podmínky pro výrobu a logistiku.  

Společnost se za dobu 2,5 let působení v oblasti výroby a prodeje výrobků z plastu zařa-

dila v České republice a Slovensku mezi stabilně fungující společnosti. I přes stálé působení

recese v zemích Evropské unie, která postihla ve velké míře i stavebnictví, do kterého výrob-

ky firmy PLASTIC BOX CZ, s.r.o. patří, poznala společnost problémy s prodejem svých pro-

duktů do takové míry, která nenaznačuje útlum výroby či větší existenční problémy společ-

nosti.   

4.1.3 Oblast podnikání společnosti

Jak již bylo naznačeno, společnost uskutečňuje svoji podnikatelskou činnost v oblasti

obchodu a výroby, která je zaměřena na výrobu produktů z plastu. Přesněji pak na výrobu 

z polypropylenu. Do této oblasti pak patří především výroba plastových jímek, žump, nádrží, 

septiků, apod. Jako druhotnou činnost pak firma vykonává v prodeji a předprodeji výrobků 

z plastu, které primárně nevyrábí, ale pouze distribuuje. Takovými výrobky jsou plastové čis-

tičky vody, bazény, vodovodní potrubí, plastové polotovary, které se využívají ve vodovod-

ním hospodářství (šachty, plastové kohouty apod.). 

4.1.4 Hlavní produkty společnosti

Hlavní výrobní program společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o., naplňuje výroba plas-

tových nádrží, jímek, žump, septiků. Plastové nádrže se vyrábějí převážně z polypropylenu, 

který musí být vždy kvalitativně označen jako konstrukční, aby se mohl bezpečně a kvalitně 

použít na výrobu tohoto druhu nádrží. Je možné použít i jiné plastové polotovary (PVC – po-

lyvinylchlorid), které se dají zpracovat do finální podoby plastové nádrže, avšak s těmito ma-

teriály společnost nepracuje, jelikož na ně nemá a neplánuje pořídit patřičné výrobní prostřed-

ky. 

Plastové nádrže se vyrábějí vždy na míru zákazníkovi s tím, že společnost má již své 

zaběhlé portfolio výrobků, které jsou standardizované, pouze s menšími úpravami dle přání 
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zákazníka, je možné je vyrobit zákazníkovi promptně ze dne na den. Ostatní atypické řešení, 

které se vypracovává zákazníkovi na míru je provedené a vyrobené v individuálním časovém 

horizontu. Všechny výrobky, které firma produkuje, jsou založeny na kvalitním a precizním 

statickém výpočtu, dle kterého jsou výrobky vyráběny tak, aby je budoucí majitel mohl bez-

pečně a pohodlně využívat. Nádrže lze dle použitého materiálu využívat na uskladnění splaš-

kové vody, užitkové vody ale i pitné vody. U pitné vody je však kladen důraz na využití mate-

riálu, který je vhodný pro styk s poživatinami (je vyráběn tak, aby se z něj neuvolňovaly lát-

ky, které by mohly být zdraví škodlivé, standardně je bílé barvy).

Standardizované výrobky 

 Jímky, nádrže, žumpy septiky o velikostech 1-20m3

 Provedení podzemní nebo nadzemní 

 Nadzemní v provedení kulatém či hranatém

 Podzemní v provedení hranatém či kulatém (pro obetonování, samonosné, 

dvouplášťové)

 Podzemní v provedení pro obetonování (nutné celé obetonování výrobku)

 Podzemní v provedení samonosném (výrobek se celý pouze obsype zeminou)

 Podzemní v provedení dvouplášťovém (výrobek je tvořen dvěma plášti, mezi kte-

ré se vlévá beton, tato varianta je vhodná pro místa s výskytem spodní vody, je 

zde zaručena vysoká pevnost)
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Obr. 12 Podzemní nádrž hranatá o rozměru 12m3

Zdroj:     Interní materiály společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o.

Obr. 13 Kruhová nádrž podzemní

Zdroj:     Interní materiály společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o.
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4.1.5 Organizační struktura společnosti

Obr. 14 Organizační struktura společnosti

Zdroj:     Vlastní

4.1.6 Cíle společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o.

Společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. si klade za svůj hlavní cíl uspokojovat své zá-

kazníky tak, aby byly maximálně spokojeni s výrobky, které si od společnosti zakoupí. Spo-

kojený zákazník jde ruku v ruce s tím, že společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. preferuje pou-

ze kvalitu, což se pak odráží i na jejich výrobcích, které jsou vyráběny s maximální péčí, a 

pouze z kvalitních materiálů, které tak dávají finálním výrobkům potřebné a preferované 

vlastnosti. Společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o., na trhu nepůsobí dlouhou dobu, avšak za 

dobu svého působení si získala stovky spokojených zákazníků, kteří společnost dále doporuči-

li svým známým či obchodním partnerům. Společnosti si klade za dílčí cíl neustále pracovat 

na vylepšování svého jména nejen v České republice, ale i na Slovensku, kde též stabilně pů-
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sobí. Neustálý rozvoj a růst je pro společnost neodmyslitelnou součástí firemní strategie. Spo-

lečnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. se chce rozvíjet nejen na trzích, kde již působí, ale má 

v plánu rozvinout svoji činnost, především pak obchodní i do dalších zemí, přesněji pak na 

trhy Rakouska, Polska a Německa, jež jsou velmi strategicky položenými zeměmi.

Dílčí cíle společnosti

 Stát se jedním z předních výrobců plastových nádrží, jímek, septiků, žump v ČR a SK

 Neustálý rozvoj nových technologií potřebných pro rychlejší a preciznější výrobu

 Kvalitní a precizně zpracované výrobky

 Rozšíření výroby pro další rozvoj portfolia výrobků (diverzifikace portfolia pro pří-

pad, kdy by klesla poptávka po určitém sortimentu nabízených výrobků)

 Nové řešení informačního systému pro lepší řízení společnosti a optimalizaci výroby

 Rozvoj obchodních portálů v ČR a SK

 Vyšší počet firemních zákazníků, především pak stavební společnosti, investorských 

společností, města, vesnice atd.

 Růst stálých pracovníků a jejich kvalifikace, neustálá motivace pracovníků pro jejich 

spokojenost 

 Vlastní výrobní prostory, které by společnost mohla upravit dle svých potřeba

 Růst obchodních zástupců, kteří by rozvinuli značku společnosti a získali více poten-

ciálních zákazníků 

 Navázání obchodní spolupráce s dalšími společnostmi, které vyrábějí plastové výrob-

ky a umístění jejich produktů do portfolia nabízených výrobků společnosti PLASTIC 

BOX CZ, s.r.o. 

4.1.7 SWOT analýza

Silné stránky 

 Působnost v České republice i na Slovensku

 Široké portfolio výrobků

 Flexibilita při nabídce atypických výrobků

 Velké výrobní prostory

 Vysoká variabilita při vyšší poptávce

 Rychlé uspokojení poptávky
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 Kvalitní výrobky se statickými podklady, dle evropských norem

 Kvalitní zaměstnanci ve výrobě

 Výroba jen z kvalitních materiálů

 Velmi dobré umístění výrobní haly z hlediska rozvozu do ČR a SK

Slabé stránky

 Mladá společnost

 Špatný (slabý) informační systém

 Špatně stanovené odpovědnosti pracovníků ve výrobě

 Absence managera, který by pomáhal s managementem jednateli (řízení objednávek, 

evidence a vedení účetnictví, řízení zásobování, HR atd.)

Příležitosti

 Nové prodejní trhy v zahraničí (Rakousko, Německo, Polsko)

 Nové produkty (výroba bazénů, polypropylenové dráty)

 Nové prodejní portály v ČR a SK

 Optimalizace výroby pro vyšší kvalitu

 Rozvoj výroby, více pracovníků a jejich školení 

 Přídavné služby u zákazníka

 Atesty TUV

 Certifikace ISO

 Inovace informačního systému

 Legislativní změny ve vodním zákoně

 Zpracování polypropylenového odpadu

 Nový výrobce materiálu pro výrobu 

Hrozby

 Velký počet konkurujících společností v tomto odvětví

 Noví konkurenti

 Rozvoj a růst současných konkurentů

 Tlak na ceny ze strany konkurujících firem

 Zvýšení cen vstupních materiálů do výroby

 Příchod společnosti s dumpingovými cenami
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 Zvyšování cen energií, především pak elektřiny

 Příchod společnosti s výrobkem z méně kvalitnějšího materiálu

 Dlouhé zimní období

 Legislativní změny

Navržené strategie ze SWOT analýzy společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o.

MAXI – MAXI

Společnost má velmi kvalitní výrobky, které má podložené statickými podklady, stále pracuje 

na jejich zlepšování, tudíž je vhodné využít možnost certifikace TUV. 

MAXI – MAXI 

Společnost disponuje velmi dobrým postavením výrobní haly blízko Slovenských hranic a 

blízko Rakouských hranic, tudíž může využít opět nového trhu v Rakousku.

MAXI – MAXI 

Společnost disponuje velkými výrobními prostory, které je možné v budoucnu využít pro růst 

výroby (nových produktů), růstu počtu pracovníků.

MIN – MAX 

Společnost by měla odstranit slabou stránku v podobě slabého informačního systému, nahra-

dit jej profesionálním, aby mohla s jeho pomocí kvalitně obsluhovat nové zákazníky, kteří 

budou osloveni novými prodejními portály v ČR a SK.

MIN – MAX

Společnost by měla odstranit slabou stránku v podobě absence manažera, který by byl scho-

pen ulehčit a pomoci v práci jednateli společnosti, aby bylo možné rozvíjet rychleji výrobu 

společnosti.
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MIN – MAX

Jednatel společnosti by měl přesně rozdělit odpovědnost svým zaměstnancům, každý pracov-

ník musí přesně vědět, za co ve výrobě odpovídá, a jaké jsou tak jeho povinnosti, díky tomu je 

možné lépe optimalizovat výrobu a zvýšit kvalitu konečných výrobků.

MAX – MIN

Díky kvalitním výrobkům, společně s kvalitou použitého materiálu je možné dobře konkuro-

vat novým společnostem, které přicházejí na trh. 

MAX – MIN

Díky schopnosti společnosti je možné okamžitě dodávat výrobky zákazníkovi do 24 hodin, 

díky této skutečnosti je opět možné konkurovat novým i stávajícím společnostem.

MIN – MIN

Společnost by měla přejít na nový profesionální informační systém, může tak vést přesnou 

evidenci o dodavatelích, jejich nabídek, cen apod., díky tomu v případě zvýšení cen součas-

ných dodavatelů pružně reagovat a změnit částečně nebo úplně dodavatele.

4.1.8 PESTE analýza 

Každý z faktorů bude ohodnocen dle pravděpodobnosti, že tato situace může nastat na stupni-

ci 1-5, kde 1 je nejnižší pravděpodobnost výskytu a 5 největší pravděpodobnost výskytu.

P – politicko-právní faktory

 Změna legislativy (2)

 Dotační politika na stavbu kanalizace v menších městech a vesnicích (5)

 Horší podmínky pro podnikání (4)

 Změna složení politické vlády (4)

E – ekonomické faktory

 Vyšší nezaměstnanost (5)

 Snížení HDP (5)

 Zvyšující se ceny energií (5)
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 Vyšší ceny materiálů pro výrobu (2)

 Horší ekonomická situace (4)

 Vyšší úroková míra (2)

 Vyšší daně (5)

 Vyšší úroveň mezd (2)

S – sociální faktory

 Zvyšující se vzdělání (3)

 Nižší oblíbenost učebních oborů (4)

 Nechuť mladých manuálně pracovat (4)

 Neochota za prací cestovat (3)

T – technologické faktory

 Nové technologie pro kvalitnější výrobu (3)

 Kvalitnější materiály (3)

E – ekologické faktory

 Šetrné nakládání s odpady (4)

 Horší kvalita podzemních a povrchových vod (2)

4.2 Analýza informačního systému 

V této části práce bude analyzován současný stav informačního systému společnosti 

PLASTIC BOX CZ, s.r.o. Budou provedeny nezbytné analýzy pro posouzení jeho kvality a 

funkčnosti. 

4.2.1 Současný stav informačního systému

Společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o., nepoužívá v současné době žádný profesionální 

informační systém, který by pokrýval veškeré její potřeby a procesy, které ve firmě probíhají. 

Fungování společnosti je postaveno na sdílení potřebných dokumentů a tabulkových doku-

mentů přes službu Google documents, která je více popsána níže. Jedná se opravdu o počá-

teční řešení a o velmi jednoduché řešení, které je však v současné době ještě dostačující a 

funkční. Avšak z pohledu do budoucna a růstu společnosti je toto řešení neudržitelné, nepro-
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fesionální a nedostačující. Společnost pracuje také s redakčním systémem elektronického ob-

chodu.

Hardware společnosti 

Informační systém společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. je tvořen hardwarem, který 

tvoří především přenosné stanice, čili notebooky. Notebooky, které firma poskytuje svým 

zaměstnancům, jsou převážně staršího provedení, to znamená, že jejich výkon není takový, 

jaký nabízí současně nabízené notebooky. Průměrné stáří je 2-3 roky. Jednotlivé notebooky 

jsou rozdílné, a nejsou stejné značky ani stejného výkonu, jelikož byly zakoupeny vždy 

v jiném období dle požadavků zaměstnanců a v době, kdy zaměstnanci přicházeli do společ-

nosti. Notebooky, které mají k dispozici pracovníci výroby, jsou značky DELL a IBM. Znač-

ka notebooků byla vybírána především z důvodu, že nabízí velice kvalitní konstrukci, což je 

do prostředí výrobního podniku nepostradatelný předpoklad. Všechny notebooky mají jedno

až dvou jádrový procesor, 2GB operační paměti a jejich kapacita pevného disku se pohybuje 

od 100 do 300GB. Jednatel společnosti pracuje na již výkonnější pracovní stanici též 

v provedení notebooku, avšak značky APPLE, přesně pak APPLE MACBOOK AIR, který 

má již výkonnostně jiné parametry. Toto řešení bylo voleno především z důvodu plného vyu-

žití výpočetního výkonu v mnoha aplikacích a také ve využívání více operačních systému 

najednou. APPLE MACBOOK AIR má čtyř jádrový procesor, 4GB operační paměti a SSD 

disk o kapacitě 120GB. Na marketingovém oddělení a též obchodním oddělení jsou využívá-

ny notebooky značky APPLE avšak o něco horším výpočetním výkonu, přesněji je zde rozdíl 

ve velikosti operační paměti, která je snížena o 2GB, avšak pouze z důvodu dřívějšího nákupu 

těchto notebooků. Jako hlavní diskové pole využívá společnost v kancelářích na Dominikán-

ském náměstí 5 ti TB APPLE CAPSULE. Toto zařízení plní roli wifi routeru, diskového pole, 

ale také okamžitě synchronizuje a zálohuje celý obraz operačního systému a data 

v noteboocích APPLE, aby se v případě jejich ztráty či znehodnocení uchovala veškerá data a 

mohlo dojít pouze k nahrání poslední verze zálohy do nového notebooku. Předejde se tak 

k prodlevě v práci a k minimalizaci škod spojených se ztrátou dat.  

Software společnosti

Ve společnosti se využívá operačních systémů Windows XP a MAC iOS LION 10. 4., 

tudíž je vidět, že společnost není v tomto naprosto jednotná. Avšak i na hardware společnosti 

APPLE je možné spustit operační systém Windows XP, tudíž je zajištěna naprostá kompatibi-
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lita v případě, že by bylo nutné využívat určitý software v celé společnosti, který by nebylo 

možné na operačním systému MAC iOS používat. 

Ve společnosti jsou využívány nejvíce tyto softwares:

 Apple iOS LION 10. 4. (operační systém)

 Windows XP service pack 3 (operační systém)

 Skype (komunikační nástroj pro bezplatnou komunikaci jak video tak audio)

 Openoffice (textový editor, tabulkový editor, editor prezentací apod.)

 Mozilla firefox (internetový prohlížeč)

 Safari (internetový prohlížeč)

 Adobe photoshop trial version (grafický program, uvažuje se o koupi kompletní verze)

 Adobe reader veze 10 (software na čtení pdf souborů)

 iFaktury

 Microsoft security essentials (antivirový software)

 Teamviewer (program pro bezdrátové navázání komunikace mezi více počítači, mož-

nost ovládat funkce na vzdáleném PC)

Internetová prezentace a internetový obchod společnosti

Společnost disponuje v současné době dvěma webovými prezentacemi v České repub-

lice a dvěma na Slovensku. Všechny jsou editovány a spravovány z České republiky. Tyto 

webové prezentace mají formu internetového obchodu a klasických statických informativních 

webových stránek. V internetových obchodech se nachází veškerá nabídka portfolia společ-

nosti. V těchto internetových obchodech si může zákazník přímo objednat daný produkt přes 

lehké prostředí, s kterým se může setkat v kterémkoliv jiném internetovém obchodě, nemůže 

tedy dojít k nějakému velkému nedorozuměním ze strany zákazníka, který by se uživatelsky 

neztotožnil s takovým prostředím. Internetové obchody jsou postaveny na platformě Lajmon 

IT systems. Tato společnost nabídla společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. velmi příjemné 

řešení internetového obchodu včetně kompletní realizace grafického návrhu a celkového na-

programování funkcí internetového obchodu. Celý internetový obchod může společnosti 

PLASTIC BOX CZ, s.r.o. editovat ve vlastní režii. Internetový obchod společnost provozuje 

též u společnosti Lajmon IT systems, která samozřejmě poskytuje kompletní outsourcing 

v oblastech hostingu internetových prezentací. Je tedy zajištěno, že jakýkoliv výpadek provo-

zu konzultuje společnost pouze s jedním poskytovatelem, který může zjistit příčinu výpadku 
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bez jakýchkoliv problémů v komunikaci například s jiným poskytovatelem hostingu. Celý 

internetový obchod je možné editovat a řídit jeho fungování přes jednoduchý redakční systém, 

ke kterému je umožněn přístup přes webové rozhraní, tudíž přes kterýkoliv internetový pro-

hlížeč. Je tedy možné editovat a řídit internetový obchod odkudkoliv, kde je možné interneto-

vé připojení. Redakční systém internetového obchodu, má velmi kvalitní, intuitivní, graficky 

profesionálně ztvárněné prostředí. Přístup do redakčního prostředí, je umožněno pouze s plat-

ným identifikačním údajem, kterým je v tomto případě uživatelské jméno a uživatelské heslo.

V redakčním systému je možné editovat veškeré výrobky, je možné ke každému výrobku při-

dat fotografie, video, stručný popisek a dlouhý popis, cenu. U každého výrobku je velmi po-

hodlná editace pro SEO optimalizaci, kdy je možné editovat title, key words atd., tudíž si uži-

vatel může jednoduše příznivě ovlivňovat umístění ve vyhledávačích. Je umožněno vytvářet 

hlavní kategorie a podkategorie internetového obchodu, do kterých jsou pak následně vytvo-

řené produkty zařazeny. Internetový obchod disponuje hlavní lištou, kde jsou kategorie, které 

představují firmu, odkazují na její kontakt, obsahuje též obchodní podmínky, návod jak naku-

povat atd. Tyto kategorie lze lehce skrz redakční systém editovat. Redakční systém obsahuje 

kompletní seznam objednávek, které zákazníci provedli přes prostřední internetového obcho-

du. Tyto objednávky lze jednoduše řadit, vypsat úplné údaje jednotlivých objednávek, lze je 

rovnou tisknout, editovat, dle přihlášeného uživatele je možné vidět, kdo danou objednávku 

vyřizoval, tudíž kdo je za ni odpovědný. V redakčním systému má každý uživatel umístěný 

odkaz, přes který se může dostat do své emailové schránky, pokud ji nemá současně v něja-

kém ze široké palety emailových klientů (např. Microsoft office outlook, či Thunderbird 

apod.). 

Internetové stránky společnosti jsou informativního charakteru, to znamená, že zde 

návštěvník může nalézt veškeré informace o společnosti, jednotlivých výrobcích. Nenalezne 

zde ale celé portfolio výrobků, tak jako tomu je u internetového obchodu. V případě, že by 

hledal kompletní nabídku, je na stránkách umístěn odkaz přímo na internetové obchody spo-

lečnosti. Na internetových stránkách je umístěn velmi dobře zpracovaný konfigurátor výrobků 

společnosti. Díky tomuto konfigurátoru si může návštěvník v případě zájmu navolit dle svých 

požadavků výrobek podle jeho představ a odeslat tak nezávaznou poptávku po výrobku. Na 

základě této poptávky se zákazníkovi buď emailem č telefonicky ozve obchodní zástupce či 

přímo jednatel společnosti, který může na základě poptávky okamžitě reagovat a nabízet rea-

lizaci dané poptávky. Přes tento internetový konfugurátor výrobků lze získat určité procento 

potenciálních zákazníků, kteří by jinak odešli ze stránek bez možnosti zaslat rychle a přesně 
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svoji poptávku, kterou by možná učinili přes email, telefon, nebo také vůbec. Ale konfigurátor 

se prozatím osvědčil, tudíž na stránkách stále zůstává a chystá se jeho inovace a vylepšení.

Internetové stránky jsou provozovány jak v České republice na doménách CZ, tak i na Slo-

vensku na doménách SK. Internetové stránky nejsou postaveny na systému Lajmon IT sys-

tems, ale jsou typovými projekty soukromého tvůrce www stránek, tudíž zde nelze nalézt 

stejný ani podobný redakční systém jako je tomu i internetového obchodu. Z důvodu jeho 

absence nelze efektivně a pohotově provádět změny na stránkách, ale o tyto změny je nutné 

žádat tvůrce stránek, což je značně komplikované a zbytečně zdlouhavé. Zde je vidět určitý 

nedostatek, který by bylo možné napravit.  Hosting internetových je umístěn u Lajmon IT 

systems, přesně pak na jejich serverech. 

Internetové obchody i internetové stránky společnosti jsou samozřejmě napojeny na 

službu google analytics. Google analytics slouží společnosti jako velmi kvalitní analytický 

nástroj pro analýzu přístupů klientů na internetové obchody, díky němu tak může společnost

sledovat a vyhodnocovat chování uživatelů, kteří internetový obchod navštíví. Dostávají tak 

pohled na nejnavštěvovanější kategorie, výrobky, sekce apod., to samé pak platí opačně.

Služba je poskytována zdarma v základním provedení, které však společnosti naprosto posta-

čuje. 

Emailové účty

Emailové účty má společnost umístěny přímo na serveru Lajmon IT systems, ke kte-

rým je umožněn přístup, jak bylo uvedeno přes redakční systém internetového obchodu, či 

přes emailového klienta, kterého má volitelně každý pracovník nastavený na svém osobním 

počítači. Jsou však využívány emailové účty u společnosti Google, kde má každý uživatel 

svůj emailový účet, který je však využíván pouze pro případný výpadek služby na serveru 

společnosti Lajmon IT systems. V případě jednatele je emailový účet využíván více, jelikož 

na něj má přesměrovány i své osobní emailové účty od jiných poskytovatelů. Emailové účty a 

v nich přijaté a odeslané emaily jsou vždy ponechávány na serveru Lajmon IT systems či pří-

mo u Google z důvodu možné dohledatelnosti určité komunikace. Přístup do emailu přes 

emailového klienta je pouze skrz IMAP, který zajišťuje stažení pouze obrazu (kopie) emailu, 

celý email pak zůstane na serveru. 
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Google documents jako informační systém společnosti

U společnosti Google jsou společnosti využívány velmi aktivně dokumenty, do kte-

rých společnost ukládá veškeré své dokumenty, které souvisejí s výrobou, například komplet-

ní seznam objednávek, docházkové listy, skladové stavy a další dokumenty. Do objednávko-

vých listů jsou zapisovány kompletně veškeré objednávky, které jsou realizované 

z internetových obchodů, internetových stránek, či přímo od obchodních zástupců, kteří pro-

vozují i své internetové stránky o kterých zde není zmínka, jelikož se jedná o jejich vlastní 

internetové stránky, či obchody, přes které prodávají výrobky ve vlastní režii. 

K objednávkovým listům tak mají přístup pouze osoby, které k tomu mají povolení tento do-

kument vidět a editovat. Objednávky jsou do objednávkových listů zapisovány „ručně“, což je 

značně zdlouhavé a může dojít k chybám. U každé objednávky je však vždy uvedeno jméno, 

kdo ji vyřizuje, tudíž je možné vždy identifikovat odpovědného pracovníka, který danou ob-

jednávku zadal chybně. Docházkové listy slouží jako prozatímní řešení pro evidenci příchodů 

a odchodů zaměstnanců. Skladové záznamy vede vedoucí výroby z důvodu přehlednosti sou-

časného stavu zásob. Jednatel může dle těchto záznamů hned vidět, co je zapotřebí doplnit.

Veškeré listy jsou vedeny v tabulkové podobě, je možné je exportovat do dokumentu, který je 

možné otevřít např. v openoffice. Dalšími dokumenty jsou pak dokumenty s rozměry jednot-

livých výrobků, jejich technické listy apod. Google dokuments tak slouží společnosti jako

informační systém, v kterém se s pomocí tabulkových editorů zaznamenává klíčové fungová-

ní a celý chod společnosti. Jde o řešení velice jednoduché, dá se říci, že i primitivní, avšak 

v současné době pro společnost jediné použitelné. Toto řešení je zdarma a je možné k němu 

přistupovat z jakéhokoliv počítače odkudkoliv, kde je k dispozici připojení k internetu. Je 

však nutné podotknout, že je toto řešení využíváno pouze z důvodu, že nebyl prostor pro za-

vedení komplexního informačního systému, který by tuto službu nahradil a společnost tak 

mohla fungovat na plnohodnotném informačním systému. 

Fakturační software

Společnost má svůj fakturační systém iFaktury, který je poskytován pouze pro operač-

ní systém iOS LION. Fakturační systém dokáže vytvářet a ukládat faktury, které byly vydané 

Tento software je používán pouze jednatelem, který vystavuje faktury a vydává veškeré po-

kladní doklady a vede účetnictví, které následně zpracovává externí účetní a daňová společ-

nost. Není tedy nutné, aby byl systém v této chvíli provozuschopný na jiném operačním sys-

tému. Faktur jsou ukládané na APPLE CAPSULE.
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Ukládání velkoobjemových souborů

Společnost má vyhrazeno na serveru u poskytovatele hostingu společnosti Lajmon IT 

systems velké datové úložiště, kam má přistup každý oprávněný uživatel s uživatelským jmé-

nem a heslem. Přístup je umožněn přes webový prohlížeč. Na tomto úložišti jsou neustále 24 

hodin denně k dispozici fotografie výrobků, popisky výrobků apod. materiály, které jsou po-

třebné pro editaci v internetových obchodech. 

Orgware společnosti

Ve společnosti jsou určena pravidla v oblasti zpracování objednávek, to znamená, že 

v případě přijmu objednávky, má povinnost daný pracovník (obchodní zástupce, jednatel), 

který objednávku vyřizuje, zaznamenat ji do objednávkového listu v google documents, kde 

zaznamená veškeré povinné údaje, aby bylo možné danou zakázku realizovat až po její logis-

tiku k zákazníkovi, jsou zde zaznamenány i veškeré identifikační údaje potřebné pro vystave-

ní faktury a přebíracích listů. Vystavování listů, faktur má v kompetenci jednatel společnosti. 

Veškerou správu internetových stránek a internetového obchodu, co se týče jejich funkčnosti 

a jejich plnění a administraci má v kompetenci marketingové oddělení. Ve výrobě má za po-

vinnost vedoucí výroby pečlivě kontrolovat objednávkové listy tak, aby byly vždy aktualizo-

vány a nově příchozí objednávky mohly promptně do výroby. Úkolem vedoucího výroby a 

v tomto případě i jednotlivých pracovníků, kontrolovat skladové zásoby jednou denně a to 

hned ráno před začátkem pracovní doby a po skončení pracovní doby, aby byl skladový stav 

vždy aktuální a přehledný. Tento stav skladu je též evidován do google documents, kde je na 

tuto oblast vyčleněný skladový list. Povinností každého pracovníka je evidovat pracovní do-

cházku do google documents. Chyby nastávají příležitostně v zadání objednávek, kdy některý 

z pracovníků opomene vyplnit určité údaje, což následně přináší komplikace a zdržuje výro-

bu. Komplikace nastávají příležitostně v případě vedoucího výroby, který nezaeviduje, že jsou 

již určité výrobky vyrobené, nastává tak příležitostně duplikování výroby již vyrobených pro-

duktů. Problémem jsou i jednotliví zaměstnanci, kteří nemají právo měnit v objednávkovém 

listu údaje, ale činí tak. Dochází tak opět k chybám. Pracovníci výroby i sám vedoucí výroby 

v případě nefunkčnosti IS či internetu, nedávají dostatečně rychle vědět jednateli, který má za 

povinnost tyto problémy řešit. Společnost nemá jasně definovaná pravidla pro pracovníky 

v oblasti instalace, změn nastavení PC, dochází tak k občasným problémům v provozu jednot-

livých PC. Společnost nemá jasně definované směrnice a postupy pro provoz IS a pro ošetření 

havarijních stavů. 
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Peopleware společnosti

Ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. jsou v této chvíli pouze běžní uživatelé in-

formačních technologií. Specializované pracovníky si firma najímá externě, např. pro správu 

firemních počítačů či na vývoj internetových obchodů, internetových stránek apod. 

4.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil pro IS

1. Konkurence na trhu

V současné době je na trhu velké množství společností, které se zabývají výrobou 

plastových nádrží, septiků, jímek, bazénů, vyráběných z polypropylenu. Konkurence 

se stále častěji snaží konkurovat cenou, kterou snižuje na úkor kvality. Používá horších 

materiálů, či horší konstrukce, která může být někdy i nebezpečná. Často konkurence 

snižuje cenu na úkor své marže, i přes to, že realizuje nižší zisk. 

Jak může IS pomoci

Informační systém může podpořit úspěšnost získání zakázky ve prospěch společnosti 

PLASTIC BOX CZ, s.r.o., díky okamžité evidenci i potenciálních klientů, kteří pouze 

poptávají informativně produkty. Při kvalitní evidenci a dobrému načasování a řízení 

tvorbě nabídek pro potenciální klienty, mohou obchodní zástupci ale i jednatel společ-

nost získávat tyto klienty při zpětném kontaktování a opětovném nabídnutí produktů. 

Je tak možné konkurovat rychlostí komunikace s klientem. Tato praxe je vhodná pro 

malé odběratele, kteří realizují nákup většinou jedenkrát. Pro velké společnosti je 

vhodný kontakt více krát do roka, aby se společnost více připomínala potenciálním 

velkým odběratelům z řad stavebním společností apod.

Kvalitní evidencí a přehledností již získaných zakázek, jejich zpracování, načasování 

výroby, je možné urychlit případné vyřízení a expedování zakázky, což může zákazník 

velmi ocenit. 

V současné době není tento postup v IS aplikován, i když by byl v základním prove-

dení možný.
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2. Vyjednávací síla zákazníků

Jelikož je na trhu velké množství společností, které nabízí stejné produkty v různých 

cenových hladinách, má zákazník velkou možnost výběru společnosti, s kterou bude 

svoji poptávku realizovat a nedělá mu problém přejít od jednoho dodavatele k druhé-

mu, jelikož mu nabízí podobný produkt. Dá se tedy tvrdit, že vyjednávací síla zákaz-

níků je velká. V tomto případě nezáleží na tom, jestli se jedná o zákazníka jako fyzic-

kou osobu nebo firmu. V tomto oboru jde většině zákazníků především o výslednou 

cenu produktu. Jsou schopni snížit své nároky na kvalitu především kvůli nižší ceně.

Jak může IS pomoci

Informační systém může společnosti pomoci vylepšit komunikaci mezi zákazníkem a 

obchodním zástupcem či jednatelem společnosti PLASTIC BOX CZ s.r.o., a to v ob-

lasti zpětného oslovení potenciálního klienta. Přesné informace o zákazníkovi, a přes-

ná specifikace jeho požadavků evidovat v IS, pro zpětný kontakt klienta. Zde je již 

největší podíl úspěšnosti změnit vyjednávací sílů zákazníka na obchodních zástupcích, 

kteří musí být schopni pružně reagovat na požadavky zákazníka, který má nabídky 

s nižší cenou od jiných konkurenčních společností. Dobrým řešením jsou konfiguráto-

ry na internetových stránkách, kde je možné získat poptávku od klienta a následně jej 

okamžitě kontaktovat. Veškeré údaje o takové poptávce zanášet od informačního sys-

tému pro případnou další komunikaci a odeslání nabídky. Konfigurátory implemento-

vat i do internetových obchodů, jelikož je možnost, že si zákazník z nabízeného port-

folia nevybere typový produkt, ale bude mít zájem zcela atypický produkt. V případě 

odlišení se od konkurence zasílat nabídky svým k

V současné době není tento postup v IS aplikován, i když by byl v základním prove-

dení možný. Konfigurátor je funkční, avšak informace o poptávajících klientech 

nejsou nikde shromažďovány.

3. Vyjednávací síla dodavatelů

Dodavatele v tomto oboru tvoří výrobci plastových polotovarů, desek, drátů. Dalšími 

dodavateli jsou společnosti vyrábějící nástroje pro zpracování plastu. Vyjednávací síla 

dodavatelů je celkově nízká, jelikož je na trhu velké množství výrobců, kteří se snaží 

své výrobky prodat a konkurují si velmi cenou. V případě, že má společnost zpracová-

vající plast pro výrobu nádrží, jímek apod. vysoký odběr desek, polotovarů, drátů, má 
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vysokou vyjednávací sílu, oproti tomu dodavatel musí s cenou někdy velmi nízko, aby 

byl schopen realizovat obchod.

Jak může IS pomoci

S pomocí informačního systému, je možné dobře evidovat, jakou cenu společnosti vy-

rábějící produkty do výroby nabízejí, jestli mají nové portfolio apod., dle toho upravo-

vat odebírané množství v čase dle současné ceny od jednotlivých dodavatelů. S pomo-

cí IS je možné cenu sledovat v historii a podle toho vypracovávat orientační vývoj cen 

do budoucna s ohledem na období.

V současné době není toto řešení využíváno, ani není informačním systémem nabíze-

no. 

4. Nová konkurence 

Nová konkurence může na trh přijít takřka kdykoliv. Velmi často se novou konkurencí 

stávají bývalí zaměstnanci větších společností, které se tímto odvětvím výroby zabý-

vají. Většinou se ale jedná o malé „garážové“ výrobce, kteří se snaží svoji cenu stlačit 

na minimum. Tito výrobci však nemají většinou ani internetové prezentace a své na-

bídky se snaží umísťovat na bazarové portály či nabízí v novinách apod. Takoví kon-

kurenci nejsou pro společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. významní. Větší hrozbou 

jsou společnosti větší velikosti, které mají velký kapitál a snaží se proniknout na trh.

Jak může IS pomoci

Pro společnost má informační systém opět velký význam v evidenci v tomto případě 

velkých odběratelů, kteří odebírají produkty často. Tyto odběratele je nutné si udržet. 

Jednou z možností je jejich pravidelný kontakt obchodními zástupci či rozesílání na-

bídkových emailů (newsletters). Důraz je kladen na schopnost udržení těchto odběra-

telů. V případě malých odběratelů je možnost zasílání informativní aktuální nabídky, 

či vybraných akčních produktů (newsletters). 

V případě maloodběratelů je možnost pořádat akce skrz internetové obchody, interne-

tové stránky, což je možné provádět skrz redakční systém internetových obchodů. 

V současné době funkci informačních newsletters informační systém nenabízí. V in-

formačním systému nejsou ani evidováni minulí zákazníci, pouze velcí odběratelé. 



64

5. Hrozba substitučních produktů

Substituční produkty jsou hrozbou stejně jako příchod nového konkurenta na trh. 

V současné době je možností neustálý růst a navyšování produktů do portfolia společ-

nosti, aby co nejvíce diverzifikovala riziko v případném propadu poptávky o určitý 

produkt a dostala tak čas a možnost získat substitut do svého portfolia bez větších pro-

vozních problémů. Je nutné, aby společnost neustále sledovala trendy vývoje, a snažila 

se inovovat svoje portfolio o nové produkty. Tím může být více konkurence schopná.

Jak může IS pomoci

V případě, že by společnost získala možnost do svého portfolia zařadit konkurencí na-

bízený substitut, může využít informační systém pro masivní rozesílání informačních 

emailů svým zákazníkům vedených v databázi informačního systému, s nabídkou no-

vých produktů (konkurencí nabízeného substitutu). 

Společnost si může evidovat veškeré prodané množství a skladbu prodaných produktů 

v historii. Na základě těchto údajů může společnost predikovat a udělat si tak předsta-

vu, jak by jí případný příchod substitutu k určitému společností nabízenému produktu 

ohrozil snížením poptávky. 

4.2.3 Analýza HOS 8

Z provedené analýzy HO8 byly jednotlivé oblasti informačního systému hodnoceny takto:

Tabulka 7 Výsledky z analýzy HOS8 – jednotlivé oblasti IS

Oblasti	IS	dle	HOS8 Hodnocení Slovní	hodnocení

Hardware 3 spíše dobrá úroveň
Software 3 spíše dobrá úroveň
Orgware 2 spíše špatná úroveň

Peopleware 3 spíše dobrá úroveň
Dataware 3 spíše dobrá úroveň
Zákazníci 3 spíše dobrá úroveň

Dodavatelé 3 spíše dobrá úroveň
Management IS 3 spíše dobrá úroveň

Zdroj: (Koch [on-line], 2013, HOS8)
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Popis výsledků analýzy H0S8 – úroveň jednotlivé oblasti IS

Jak je možné vidět, současný stav jednotlivých oblastní informačního systému společnosti 

PLASTIC BOX CZ, s.r.o., je vyvážený, jelikož všechny oblasti informačního systému získaly

stejné hodnocení až na jednu oblast a tou je orgware, která se liší o max. o hodnotu 1. Lze 

tedy informační systém považovat za vyvážený a efektivní (poměr přínosu ku nákladům na 

něj vynaložených).

Obr. 15 Grafické znázornění výsledků analýzy HOS8 – jednotlivé oblasti IS

Zdroj:     (Koch [on-line], 2013, HOS8)

Celková úroveň informačního systému dle analýzy HOS8

Celková úroveň informačního systému je určen dle nejnižšího hodnocení, čili oblasti, která 

byla vyhodnocena jako nejhorší. Tou je v tomto případě oblast orgware, která nese hodnotu 2. 

Celková úroveň informačního systém nese hodnotu 2, což znamená, že má informační sytém

spíše špatnou úroveň. 
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Obr. 16 Grafické znázornění výsledků analýzy HOS8 – souhrnný stav IS

Zdroj:     (Koch [on-line], 2013, HOS8)

Současný a doporučený stav informačního systému

V současné chvíli dosahuje informační systém společnosti PLASTIC BOX CZ, s.ro. celkové

úrovně informačního systému na hodnotě 2, což je spíše špatná úroveň. Pro společnost je však 

informační systém velmi důležitým, a fungování bez něj by obnášelo velké komplikace. Proto 

je doporučený stav systému na hodnotě 4. Společnost by se tedy měla zaměřit na vylepšení 

tohoto stavu a zaměřit se také důsledně na nejhůře hodnocenou oblast informačního systému, 

což je orgware, která tak snižuje celkové hodnocení informačního systému.
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Obr. 17 Grafické znázornění výsledků analýzy HOS8 – doporučený a současný stav IS

Zdroj:     (Koch [on-line], 2013, HOS8)
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4.2.4 SWOT analýza informačního systému

Silné stránky

 Slušný výkon hardware (s ohledem na využití hardware a profil společnosti)

 Pozitivní vztah jednatele k IT (chuť vylepšovat IS a IT vybavení společnosti)

 Zdroje financování (ochota investovat do IT a do změny IS)

Slabé stránky

 Slabý informační systém (chybí profesionální řešení IS)

Příležitosti

 Nový informační systém

 Inovace pravidel a povinností pro pracovníky

 Rozvoj hardware a software

 Vylepšení a urychlení komunikace (společnost – zákazník, obchodní oddělení, jedna-

tel – výroba)

 Růst na doporučenou úroveň informačního systému

Hrozby

 Stav orgware 

 Zastarání hardware, software

 Komplikace fungování společnosti (výroby, logistiky, plánování, evidence apod.)

Navržené strategie ze SWOT analýzy informačního systému

MAXI – MAXI

Díky tomu, že je jednatel společnosti nakloněn k rozvoji IT a IS ve společnosti, může společ-

nost zavést nový informační systém. 

MAXI – MAXI 

Společnost disponuje zdroji financování, které se mohou využít pro rozvoj hardware a soft-

ware, aby se udržel současný stav a došlo i k neustálému růstu úrovně IT a IS ve společnosti.
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MIN – MIN

Společnost musí odstranit slabinu v podobě slabého informačního systému (jeho inovace, 

změna), a tak minimalizovala případné komplikace ve fungování společnosti. 

MAX – MIN

Společnost má finanční zdroje pro financování rozvoje IT a IS, tudíž je možné zabránit zasta-

rávání software a hardware.

MIN – MAX

Nahradit současný IS novým, s jeho pomocí se dostat na doporučenou úroveň informačního 

systému dle HOS8, inovovat pravidla a povinnosti, které vůči práci s IS budou pracovníci mít.
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4.3 Analýza rizik spojených s provozem IS

4.3.1 Analýza FMECA

V analýzy FMECA budou hodnoceny jednotlivá nejvíce závažné poruchové stavy (chy-

by,vady), která se mohou vyskytnout při provozu informačního systému společnosti PLAS-

TIC BOX CZ, s.r.o., a mohou tak narušit chod společnosti. Informační systém je zde rozdělen 

do jednotlivých prvků a to:

 Hardware

 Software

 Orgware

 Lidský faktor

 Ostatní

Následně budou identifikovány chyby, které se mohou vyskytnout v každém prvku informač-

ního systému. V analýze budou popsány potenciální následky jednotlivých chyb, potenciální 

příčiny chyb a současná kontrola.

Poruchové stavy (chyby, vady) jsou pak ohodnocena na stupnici od 1 do 10 dle stupně jejich 

závažnosti. 

1-2 - Uživatel nezaregistruje, nevadí

3-4 - Uživatel zaregistruje, nevadí

5-6 - Uživatel zaregistruje, vadí, obtěžuje

7-8 - Naprostá nefunkčnost

9-10 - Ohrožení bezpečnosti a předpisů

Dále je v analýze FMECA ohodnocena pravděpodobnost výskytu poruchového stavu (chyb, 

vady) na stupnici od 1 do 10.

1-2 - Nikdy

3-4 - Zřídka

5-6 - Přichází v úvahu
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7-8 - Často

9-10 – Jistě

Jako poslední je hodnocena pravděpodobnost na odhalení vady též na stupnici od 1 do 10. 

1-2 - Jistota odhalení

3-4 - Vysoká pravděpodobnost odhalení

5-6 - Střední pravděpodobnost odhalení

7-8 - Malá pravděpodobnost odhalení

9-10 - Téměř žádná pravděpodobnost odhalení

Jakmile budou na základě těchto stupnic ohodnoceny všechny chybové stavy, budou vypočte-

na riziková prioritní čísla. Jsou součinem všech tří hodnot dle daných stupnic. Vyjadřují míru 

rizika příčiny potenciální chyby. Následně bude vypočteno průměrné rizikové prioritní číslo, 

které je průměrem sumy hodnot rizikových čísel. Slouží následně pro rozhodnutí, zda-li u 

dané potenciální chyby je nutné navrhnout změny a opatření. 

Výpočet rizikového prioritního čísla (RPN) = stupeň závažnosti V x pravděpodobnost vý-

skytu chyby P x pravděpodobnost odhalení chyb O

Výpočet průměrného rizikového prioritního čísla (RPN) = suma všech RPN / počet poten-

ciálních chyb

V neposlední řadě budou navržena doporučení na změny, opatření, které by měly jed-

notlivé chyb v informačním systému snížit na hranici, která bude co možno nejnižší tak, aby 

firmu co nejméně ohrožovaly. Návrhy na změny a opatření budou provedeny u těch chyb, kde 

bude rizikové prioritní číslo rovno nebo větší než průměrné rizikové prioritní číslo. 
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Tabulka 8 FMECA

Potenciální chyba
Stupeň 

závažnosti vady 
(V)

Potenciální 
následky chyby

Pravděpodobnost 
výskytu chyby 

(P)

Potenciální příčiny 
chyby

Pravděpodobnost 
odhalení chyby 

(O)

Současná 
kontrola

Rizikové 
prioritní 

číslo 
(RPN)

Průměrné 
RPN (62,75)

Doporučené 
změny 

(návrhy)

Stupeň 
závažnosti 
vady (V)

Pravděpodobnost 
výskytu chyby 

(P)

Pravděpodobnost 
odhalení chyby 

(O)

Rizikové 
prioritní 

číslo 
(RPN)

H
ar

d
w

ar
e

Nefunkční přístup 
do sítě internet v 

kancelářích
5

Nelze zadat nové 
objednávky, 

nejdou editovat 
stávající, špatná 

orientace a 
případná 

komunikace se 
zákazníkem

3

Vyplé či nefunkční 
WIFI, špatná 

konfigurace WIFI v 
notebooku či chyba 

poskytovatele
internetu

1 Žádná 15 5 3 1 15

Nefunkční přístup 
do sítě internet ve 

výrobě
8

Zpožděná výroba, 
chybí přehled o 
objednávkách, 
které je nutné 
vyrobit, nelze 

editovat a 
zaznamenat 

průběh vyráběných 
produktů

3

Vyplé či nefunkční 
WIFI, špatná 

konfigurace WIFI v 
notebooku, chyba 

na straně poskytova-
tele internetu

1 Žádná 24 8 3 1 24

Nefunkční 
hardware 

obchodního 
oddělení, jednatele 

(notebook)

8

Narušená 
komunikace, 
potenciální 
zpoždění 

objednávek, 
zadávání dat do IS 

3

Nízká kapacita 
baterie, problém na 
straně jednotlivých 
komponent (hard 
disk, procesor, 

paměť, základní 
deska apod.)

1

Sporadické 
čištění kapacity 

hard disku, 
kontrola 

nabíjecích cyklů 
baterie, čistění 

větráku, 
komponent v 

notebooku

24 8 3 1 24

Nefunkční 
hardware ve 

výrobě (notebook)
8

Ztráta přehledu o 
vyráběných 
produktech, 

ztížená komunika-
ce

5

Nízká kapacita 
baterie, problém na 
straně jednotlivých 
komponent (hard 
disk, procesor, 

paměť, základní 
deska apod.)

1

Sporadické 
čištění kapacity 

hard disku, 
čistění větráku, 
komponent v 

notebooku

40 8 5 1 40

Zcizení hardware z 
kanceláří

8

Ztráta dat, ztráta 
komunikace s IS, 
závažné narušení 

fungování 
společnosti

2
Nepozornost, 
nedostatečné 
zabezpečení

1
Několika násobné 

zabezpečení (4 
zámky, 2 dveře)

16 8 2 1 16

Zcizení hardware z
výrobní haly

8

Ztráta dat, ztráta 
komunikace s IS, 
závažné narušení 

fungování 
společnosti

6

Nepozornost, 
nedostatečné 

zabezpečení, třetí 
osoba v místech, 
kam nemá přístup

1
Pří opuštění haly, 

zamčení a 
zabezpečení haly

48 8 6 1 48

Chybné fungování 
zálohovacího disku 

APPLE
5

Nelze zálohovat 
data, potenciální 

ztráta dat
2

Výpadek proudu, 
nefunkční disk, 

chybný firmware, 
neaktualizovaný 

firmware, přeplněný 
disk

3
Kontrola 

aktuálnosti 
firmware

30 5 2 3 30
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Potenciální chyba
Stupeň 

závažnosti vady 
(V)

Potenciální 
následky chyby

Pravděpodobnost 
výskytu chyby 

(P)

Potenciální příčiny 
chyby

Pravděpodobnost 
odhalení chyby 

(O)

Současná 
kontrola

Rizikové 
prioritní 

číslo 
(RPN)

Průměrné 
RPN (62,75)

Doporučené 
změny 

(návrhy)

Stupeň 
závažnosti 
vady (V)

Pravděpodobnost 
výskytu chyby 

(P)

Pravděpodobnost 
odhalení chyby 

(O)

Rizikové 
prioritní 

číslo 
(RPN)

S
of

tw
a

re

Proniknutí viru do 
hardware 

jednotlivých PC a 
zařízení

8

Zpočátku nemusí 
znamenat velký 

problém, záleží na 
povaze viru, 

někdy může dojít 
k poničení a 
fugonvání 
operačního 
systému či 
software

5

Nenainstalovaný 
antivirový program, 

prošlá licence 
antivirového 
programu, 

neaktualizovaná 
virová databáze

5 Žadné 200

Kvalitní 
antivirový 

antispamový 
program, 
neustálá 

automatická 
aktualitace 

virové 
databáze. 

Vysoká úroveň 
firewall 

8 3 3 72

Ztráta dat vlivem 
špatná či 

sporadicke zálohy 
dat

8

Narušení chodu 
určité části 

společnosti (např. 
neúplné výrobní 

listy, neúplné 
obch. Nabídky 

apod.)

5
Záloha v dlouhém 
časovém horizotnu

3
Sporadická 

záloha
120

Záloha 
klíčových dal a 

dat pro chod 
společnosti 

minimálně 1 
krát týdně

8 3 2 48

Nefunkční 
operační systém

8

Zpožděná výroba, 
nelze zadávat 

nové objednávky, 
špatná orientace, 

komunkace

3

Virus, zahlcená 
paměť, vymazaná 

data nutná ke 
spuštění operačního 

systému

1

Sporadické 
čištění hard 

disku, kontrola 
antivirem

24 8 3 1 24
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Potenciální chyba
Stupeň závažnosti 

vady (V)
Potenciální 

následky chyby

Pravděpodobnost 
výskytu chyby 

(P)

Potenciální příčiny 
chyby

Pravděpodobnost 
odhalení chyby 

(O)
Současná kontrola

Rizikové 
prioritní 

číslo 
(RPN)

Průměrné 
RPN (62,75)

Doporučené 
změny (návrhy)

Stupeň 
závažnosti 
vady (V)

Pravděpodobnost 
výskytu chyby 

(P)

Pravděpodobnost 
odhalení chyby 

(O)

Rizikové 
prioritní 

číslo 
(RPN)

O
rg

w
ar

e

Chybné informace 
v IS

6

Špatně vyrobený 
produkt, špatná 
komunikace se 
zákazníkem, 

zpožděná výroba, 
nemožné napláno-

vání logistiky

7
Neúplné či špatně 

zadané informace do 
IS

2 Žádné 84

Dvojitá kontrola 
dat po zadání, 
pracovníkem, 

vedoucím 
výroby

6 3 2 36

Chybějící data v IS 8

Špatně vyrobený 
produkt, špatná 
komunikace se 
zákazníkem, 

zpožděná výroba, 
nemožné napláno-

vání logistiky

3
Smazání části složek 

(dat, informací) 
uživatelem IS

2

Denní kontrola a 
práce s klíčovými 
oblastmi pro chod 
společnosti v IS

48 8 3 2 48

Zcizená data 9
Ohrožení fungování 
společnosti, zneužití 

dat konkurencí
5

Přístup třetí osoby do 
IS, nedostatečné 

zabezpečení, zjištění 
hesla do IS

5 Žádné 225

Antivirový 
program, vysoká 
úroveň firewall, 

dlouhé a 
komplikované 
heslo, automa-

tické odhlašová-
ní z IS

9 3 3 81

L
id

sk
ý 

fa
k

to
r

Neplnění 
svěřených úloh v 

IS ze strany 
pracovníků (špatná 

editace vyrobe-
ných produktů, 
špatná editace 
produktů ve 

výrobě)

6

Výroba 2 stejných 
kusů výrobků, 

narušená napláno-
vaná výroba, 

zpoždění dodacích 
lhůt

6

Nedostatečné 
školení, nedostatečná 

motivace, lenost 
pracovníků

2

Kontrola zadaných 
informací 

jednatelem při 
práci s IS
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Proškolení 
zaměstnanců v 

případě 
nejasností při 

práci s IS, 
motivace formou 
odměn za plnění 
svěřených úkolů 

a povinností, 
sankce za 
neplnění, 

namátková 
kontrola

6 3 2 36

Odchod pracovní-
ka, který s IS 

pracuje
6

Zhoršená práce s IS 
v daném oddělení

3
Nízký plat, nabídka 
práce u konkurence

1
Častné motivační 

odměny
18 6 3 1 18

Ostatní
Nefungující služba 

ze strany 
poskytovatele IS

8

Zpožděná výroba, 
prodlení ve 

vystavení faktur, 
zpožděná logistika 
produktů, nedodané 
produkty, zhoršená 

komunikace, 
nemožná evidence 
objednávek apod.

2
Výpadek serveru, 

chyba v programo-
vém kódu IS

1 Žádné 16 8 2 1 16

∑1004 ∑576

Zdroj: Vlastní
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Výpočet rizikového prioritního čísla (RPN) dle FMECA

Potenciální chyba: Nefunkční přístup do sítě internet v kancelářích 

Stupeň závažnosti (V): 5

Pravděpodobnost výskytu chyby (P): 3

Pravděpodobnost odhalení chyby (O): 1

RPN = 5 x 3 x 1 = 15

Výpočet průměrného rizikového prioritního čísla (RPN) dle FMECA

∑RPN = 1004

Průměrné RPN = 
16

RPN
=

16

1004
= 62,75

Po výpočtu průměrného rizikového prioritního čísla došlo k porovnání rizikových prioritních

čísel a průměrného rizikového prioritního čísla. Bylo zjištěno, že celkově 5 z 16 potenciálních 

chybových stavů má vyšší hodnotu jak 62,75. U těchto potenciálních chybových stavů došlo 

k návrhu změn a následnému přidělení hodnot stupně závažnosti, pravděpodobnosti výskytu 

chyby, pravděpodobnosti odhalení chyby. U zbylých potenciálních chybových stavů zůstaly 

hodnoty stejné. Po výpočtu rizikových prioritních čísel, došlo k jejich následnému součtu. 

Výsledkem této analýzy je snížení hodnoty sumy rizikových prioritních čísel z hodnoty 1004

na hodnotu 576. Z této změny lze vyvodit, že navržená opatření a změny mají pozitivní vliv 

na rizikovost používání informačního systému.
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5 Návrhy změn informačního systému

Analýza informačního systému ukázala, že v současné době provozovaný informační 

systém nemá profesionální řešení z pohledu komplexního softwaru, který by řešil veškeré 

potřebné oblasti provozu společnosti. Jednotlivé části informačního sytému jsou na celkově 

dobré úrovni, avšak orgware společnosti vykazuje špatné hodnoty, což narušuje celkovou 

efektivitu informačního systému. Pro společnost je informační systém velmi důležitý, proto je 

potřebné jeho podobu změnit a zlepšit jeho celkové fungování. Ukázalo se, že společnost má 

velký potenciál růstu, je mladou a pružně fungující společností a bylo by vhodné, aby i fun-

gování informačního systému mělo jasná pravidla, mělo jasný koncept a podobu, která by 

byla funkční a pro společnost efektivní a mohla díky informačnímu systému plnit svoji čin-

nost. Proto bude navrženo nové možné řešení informačního systému, které bude přesně kopí-

rovat požadavky společnosti na informační systém. Bude navržen postup, kterým bude infor-

mační systém zaveden, a následně budou vyčísleny náklady na zavedení informačního systé-

mu. 

Společnost má několik možností, jak svůj informační systém inovovat. Možnosti, jak 

inovovat informační systém společnosti byly popsány v teoretické části této práce, avšak vše-

obecně, je nutné tyto možnosti inovace vztáhnout přímo na společnosti PLASTIC BOX CZ, 

s.r.o.

Hlavním požadavkem na inovaci informačního systému je nízká nákladovost celého 

informačního systému, především pak nízké vstupní investice, které by společnosti nenarušily 

finanční plán a investice do výroby a provozní činnosti. Nutností je pak možnost provozovat 

informační systému na všech zařízeních, která jsou ve společnosti přítomny. Hlavním poža-

davkem je též možnost provozovat celý informační systém na systémech společnosti APPLE 

a současně Microsoft. Je nutné, aby informační systém bez problému fungoval na zařízení

typu tabletu a též na mobilních telefonech typu Iphone a smartphonech, které pracují na An-

droid. Důležitým požadavkem je pak jednoduchý provozu IS.
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Oblasti, které je nutné pokrýt informačním systémem

 Evidence objednávek

 Vyřizování a řízení průběhu objednávek (od zadání do výroby až po dodání k zákazní-

kovi)

 Evidence a editace skladových zásob – naskladnění materiálů, spotřeba (vyskladnění) 

materiálů

 Kompletní fakturace (vystavení faktury, refakturace z CZ na SK, editace faktur, uklá-

dání faktur) – není nutné účetnictví, je vedeno externí společností

 Docházka zaměstnanců (pro oblast výroby)

 Evidence, editace obchodních partnerů a stávajících zákazníků

 Evidence a editace dodavatelů (pro pravidelné sledování důležitých informací o doda-

vatelích – ceny, produkty apod.)

 Newsletter – emaling (služba pro hromadné zasílání akčních nabídek společnosti ob-

chodním partnerům a stávajícím zákazníků

Je nutné najít takové řešení inovace IS, které pokryje především obchodní oblast společnosti, 

jelikož je klíčová pro možný rozvoj a pro aktivní získávání nových zákazníků, 100% plnění 

závazků stávajících zákazníků. Oblast výroby není nutné informačním systémem pokrýt, jeli-

kož v ní neprobíhají složité procesy, které by bylo nutné v IS evidovat, ba naopak by jejich 

evidence a případné pracovní postupy v IS s ní spojených, byly pouze přítěží pro vedoucího 

výroby a byly by nadbytečné. Výroba bude zakotvena v objednávkách, které se budou evido-

vat jako nově zadané, rozpracované a vyřízené
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5.1 Možnosti inovace IS

5.1.1 Vlastní vývoj informačního systému

Tato varianta inovace informačního systému je pro společnost naprosto nemožná, jeli-

kož nedisponuje žádným IT oddělením, které by mohlo takový vývoj zaštítit. Výhodou pro 

společnost by byla naprostá volná volba ve funkcích informačního systému a jeho podobě. 

Avšak tato varianta je pro společnost nedosažitelná a z mého pohledu naprosto zbytečná 

vzhledem k povaze odvětví, v které se společnost pohybuje. Návratnost takové investice by 

byla v odvětví velmi dlouhá a možná by se nikdy nevrátila. Hrozí zde i vysoké riziko, že in-

formační systém by nebyl kvalitní. Čili je zde jasné stanovisko, že touto cestou není možné 

informační systém inovovat. 

5.1.2 Vývoj informačního systému externí společností

Vývoj externí společností je ve většině případů ještě náročnější a dražší, než-li u vlast-

ního vývoje, je tedy jasné, že touto cestou též není vhodné informační systém inovovat. 

5.1.3 Nákup aplikací od různých poskytovatelů

Tato varianta je možná, avšak jako největší riziko zde vidím možnou nekompatibilitu 

aplikací, což může znamenat v budoucnu možné výpadky systému a následně jeho nefunkč-

nost, což vzhledem k absenci manažera, který by řešil tyto problémy, není ideální řešení a 

společnosti jej nedoporučuji. 

5.1.4 Nákup IS/ICT řešení od generálního dodavatele

Při nákupu IS/ICT od generálního dodavatele společnost může získat profesionálně ře-

šený informační systém, který již provozuje většinou několik desítek společností, čili je pro-

pracovaný a má svoji kvalitu. Je nutné však být velmi obezřetný při výběru takového řešení, 

aby byl vybrán systém, který bude pokrývat veškeré požadavky společnosti. Náklady na poří-

zení jsou rozhodně nižší, než-li u výše uvedené varianty. Volba této možnost inovace je 

vhodné v té chvíli, kdy společnost potřebuje implementovat společně s IS i další množství 
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software, který musí být kompatibilní s IS. V tomto případě je však nutné provozovat vlastní 

server, který je pro společnost další nákladovou položkou, jelikož je nutná jeho obsluha, což 

opět navyšuje náklady společnosti. Je vhodné při tomto řešení mít k dispozici IT odborníky ve 

struktuře společnosti, kteří by se o chod a správu IS a hardware starali. Výhodou je možnost 

mít kompletně celý provoz IS pod svojí kontrolou, veškerá data na svém hardware. 

5.1.5 Outsourcing provozu komplexního IS/ICT

Outsourcing komplexního IS/ICT je jistě vhodnou cestou pro inovaci informačního 

systému společnosti, avšak v tomto případě zahrnuje většinou i pronájem všech komponent 

informačního systému, to znamená i hardware, software, zabezpečení provozu, atd. Výhodou 

je placení měsíčních paušálních plateb, čili není nutná velká investice zpočátku zavádění in-

formačního systému. Nevýhodou může být nutnost uvázat se na určitou dobu poskytování

komplexního outsourcingu, což považuji při nasazování prvního profesionálního IS za záva-

zek, z kterého lze odejít jen za určitých podmínek či sankcí. Čili je využití outsourcingu pro-

vozu komplexního IS/ICT pro společnost variantou zbytečně obsáhlou. 

Pro společnost by bylo vhodné případně najít takového poskytovatele outsourcingu, 

který dokáže poskytnout pouze software informačního systému a k němu případně i technic-

kou podporu a služby. Množství nabídek outsourcingu v současné době je velmi obsáhlé a lze 

je s poskytovatelem upravovat, tudíž je nutné najít takové, které bude naplňovat požadavky 

společnosti. Společnost by díky tomu získala možnost soustředit se na svoji hlavní podnika-

telskou činnost a odpadla by ji nutnost vlastnit a provozovat server, obsluhovat jej, nemusí 

mít vyčleněné finanční prostředky na IT pracovníky. Není nutné, aby společnost měla svého 

administrátora či jej externě najímala. Poskytovatelé často nabízejí možnost využití externího 

datového centra, z kterého bude celý informační systém fungovat. Odpadá jí tak řešení bez-

pečnostních požadavků na provoz serveru, jeho zabezpečení, bezpečný chod apod. Všechny 

tyto povinnosti a rizika jsou převedena na poskytovatele informačního systému. V případě 

outsourcingu IS si společnost pronajímá celý IS, který má podobu software, jež se instaluje na 

hardware. Většinou se platí poskytovateli IS vstupní analýza, implementace tak licence, pří-

padná údržba IS, samozřejmostí jsou měsíční platby za užívání IS. Výhodou je s určitostí 

množství společností, které IS využívají, tudíž množství referencí a zaběhnuté řešení.

Tato možnost inovace samozřejmě nese mnoho rizik, asi největší je pak nemožnost ni-

jak měnit celkové fungování IS, jeho změn, ovlivňovat jeho chod apod. Je nutné uvážit, že 
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informace jsou dostupné poskytovateli a mohou být zneužity, avšak toto riziko lze pokrýt 

smlouvami, díky kterým je možné v případě zjištění úniku informací vymáhat po provozova-

teli ušlý zisk či jinou ztrátu. Dalším z rizik je ukončení činnosti poskytovatele, což však lze 

predikovat na základě špatných referencí či špatné pověsti poskytovatele. Je nutné vybrat sta-

bilní společnost, která na trhu působí dlouhou dobu, má široké portfolio stávajících zákazní-

ků.

5.1.6 ASP – provoz aplikací formou outsourcingu

Tato forma outsourcingu nese stejné výhody a nevýhody jako outsourcing výše uve-

dený. Tato varianta se mi zdá pro společnost v tento moment ještě výhodnější, protože opět 

nevyžaduje žádné vstupní poplatky za licence apod., není nutné kupovat vlastní server, není

absolutně nutné ani obměňovat či modernizovat současný hardware, protože informační sys-

tém tohoto typu je přístupný přes webový prohlížeč či určitou aplikaci (v mobilních zaříze-

ních či tabletu), a současný hardware na tuto potřebu naprosto postačuje a lze říci, že bude i 

v budoucnu. Výhodou těchto informačních systémů je ještě větší rychlost jejich nasazení, 

často jednoduchost používání a tím i následné zaškolení pracovníků, kteří budou s IS praco-

vat. Další výhodou je pak možnost většinu těchto IS používat na široké paletě zařízení od no-

tebooku, stolní PC, tablety, chytré telefony (smartphony) apod., což je ve firmě požadavek a 

velmi potřebná funkce. Jedinou podmínkou je nutnost rychlého internetového připojení, kte-

rým však společnost disponuje, veškerá zařízení mají možnost přístupu na internet. Jako ne-

spornou výhodu pak vidím velmi nízké nebo vůbec žádné náklady na zavedení IS.

5.1.7 Vhodné řešení pro společnost PLASTIC BOC CZ, s.r.o.

Z celkové analýzy informačního sytému, možností které se nabízejí a celkových poža-

davků, které společnost na IS má, jsem jako nejvhodnější řešení vybral inovaci informačního 

sytému pomocí ASP, tudíž pomocí outsourcingu, kdy bude vybráno několik možností webo-

vých informačních systémů, které se obsluhují pouze s pomocí webového prohlížeče, 

v případě přenosných zařízení typu tabletu či smartphonu pomocí speciální aplikace, díky 

které je možné se k informačnímu systému připojit kdekoliv, kde bude internetové připojení. 

Výhodou tohoto řešení je možnost změnit případného poskytovatele v krátkém časovém hori-

zontu, bez zbytečně vynaložených nákladů hardware, licence apod., což je v případě společ-

nosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o., kde je nasazován takto řešený informační systém poprvé 

vhodné řešení.
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Výhody tohoto řešení

 Rychlost a snadnost nasazení informačního systému

 Nízké náklady na provoz

 Nízké náklady na implementaci

 Bez nutnosti vlastnit server

 Bez nutnosti zaměstnávat IT pracovníky

 Bez nutnosti modernizovat hardware 

 Moderní řešení 

 Možnost přístupu z široké palety hardware

 Neomezená dostupnost z míst, kde je funkční internet

 Technická podpora

 Platby měsíčně, ročně, dobrá možnost plánování finančního rozpočtu, žádné skryté in-

vestice

 Přenesení povinností za chod IS na poskytovatele

 Společnost se soustředí na hlavní činnost, kterou je výroba a obchod

Nevýhody tohoto řešení

 Nemožnost změnit fungování IS

 Omezená možnost přidání vlastních funkcí IS

 Závislost na poskytovateli

 Ztráta informací a dat

Jak bylo již naznačeno, společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o., je malou společností s možností 

růstu v odvětví výroby plastových výrobků, obchodu s nimi a dalšími příbuznými odvětvími. 

S největší pravděpodobností se nebude společnost zaměřovat na precizní IT prostředí, jelikož 

k jejímu hladkému provozu ani není vysoká úroveň IT potřebná. Společnost má zájem využí-

vat informační systém při nízkých nákladech, tak aby byl vždy funkční a obsáhl všechny pro-

cesy ve společnosti a byl funkční na všech zařízeních, která jsou používaná ve společnosti. 

Nejvyšší výhody tohoto řešení spatřuji provozu IS v externím datovém centru, provoz díky 

webovému rozhraní, tudíž bez nutnosti jakkoliv měnit současný hardware, lehká a rychlá im-

plementace, jasně dané platební podmínky, možnost přenesení povinností s provozem IS na 

poskytovatele, vše jasně zakotvené v obchodní smlouvě o poskytování těchto služeb. Nikdo 
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ze společnosti se nemusí zabývat provozem, modernizací hardware ani aktualizacemi IS. JE 

nutné, aby si společnost smluvně zajistila ochranu dat a samozřejmě také podmínky provozu. 

Jako nejdůležitější doporučuji společnosti sjednat smluvně úroveň SLA tak, oby byly případ-

né výpadky možné smluvně vymáhat.

Postup zavedení informačního systému

Při zavádění informačního systému bude použita souběžná strategie, což znamená, že 

bude současný informační systém používán určitou dobu s novým informačním systémem.

Důležitou součástí zavedení informačního systému pak bude zaškolení klíčových pracovníků, 

kteří budou v tomto IS pracovat. Jedná se o jednatele, dva obchodní zástupce, externího mar-

ketingového pracovníka, vedoucího výroby a asistentku jednatele, v budoucnu budou případ-

ně zaškoleni další pracovníci (asistent vedoucího výroby případně jednotliví pracovníci výro-

by). Nejedná se tedy o žádný velký počet uživatelů, tudíž nepředpokládám, že by mohly vy-

vstat velké problémy s chodem společnosti. Školení pracovníků bude probíhat ještě před sa-

motným spuštěním IS do plného provozu. Dojde pak ke kopírování veškerých databází spo-

lečnosti do nového IS. Jakmile bude dokončené školení, a budou všechna data funkčně při-

pravena pro fungování na novém IS, dojde ke zrušení starého IS, a bude používán pouze nový 

IS. Tímto postupem se pak minimalizuje riziko chyb používání nového IS. Mezi největší rizi-

ka zde patří s určitostí špatné zacházení s IS, neúplné databáze, nefunkční připojení k IS. In-

formační systém bude zaveden na všechna zařízení, které jsou ve firmě přítomny. Budou peč-

livě odzkoušena tak, aby jejich fungování bylo 100% a nedocházelo k chybám.
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Možnosti inovace informačního sytému pomocí ASP – vybraná řešení

Byly vybrány 2 webové informační systémy, které jsou schopné naplnit požadavky společ-

nosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. a jsou schopné pokrýt veškeré oblasti společnosti. Oba systé-

my budou popsány a bude zde jejich cenová nabídka.

EVIDIO informační systém

Obr. 18 Logo informačního systému Evidio

Zdroj:    (CLOUDOVÝ informační systém pro řízen í malých a středních firem [on-line], 2012, Evidio   

App.cz: Komplexní online informační systém)

Informační sytsém EVIDIO je webovým informačním systémem, který je určený primárně 

pro obchodně-výrobní společnosti. Tento informační systém je možné umístit do společností, 

které mají povahu malé a střední společnosti. Dle informací od obchodního oddělení není 

problémem EVIDIO používat pro společnost s více jak 150 zaměstnanci. Jeho používání je 

umožněno pomocí mobilních telefonů se systémy Android a iOS, je též možné jej používat na 

tabletech. Kompatibilita se všemi operačními systémy, které jsou ve společnosti PLASTIC 

BOX CZ, s.r.o. je umožněno díky používání EVIDIO informačního systému přes všechny 

webové prohlížeče (Mozzila firefox, Safari, Windows Internet Explorer, Google Chrome, 

Opera apod.). Poskytovatel též nabízí možnost přesunout veškeré emailové účty přímo do 

jeho datového centra, kde by byly provozovány, včetně veškerého obsahu. 

Veškerý provoz informačního systému je zajištěn v datovém centru, který provozuje 

poskytovatel. Datové centrum se nachází v Brně a v Praze. Je možné tak v případě výpadku 

jednoho datového centra, nahradit datové centrum druhým. Odpadá tedy veškerá starost o 

provoz IS. Společnost garantuje neustálou aktualizaci informačního systému, aplikací, které 

nabízí apod. Výhodou tohoto sytému je možnost jej provozovat i ve Slovenském jazyce, což 

při charakteru společnosti a její orientací na Slovenský trh beru jako velkou výhodu. Infor-

mační systém je kompatibilní se širokou paletou účetních systémů (Money S3, Pohoda, I6, K2 
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apod.), což může být do budoucna výhodou, avšak v současné době je účetnictví zpracovává-

no externí společnosti. Připojení k informačnímu systému přes webový prohlížeč je pak chrá-

něno SSL certifikáty, které zajišťují bezpečné připojení. Data jsou tak chráněna proti zneužití, 

jelikož jsou při přenosu chráněna šifrovacím klíčem. Informační systém dokáže pokrýt veške-

ré oblasti, které společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. potřebuje. Je tedy vhodným kandidátem 

pro možnou implementaci. Poskytovatel informačního systému umožňuje potenciálním zá-

kazníkům vyzkoušení demoverze informačního systému pro vyzkoušení jeho funkcí. 

IS EVIDIO pokrývá tyto oblasti

 Evidence a tvorba firemních faktur (export účetních dokladů do účetních systémů –

POHODA)

 Přehled a tvorba pokladních dokladů

 Řízení zaměstnanců (statistiky, úkoly, výkazy práce, reporty, docházka, dodržování 

termínů, osobní úkoly, vedení historie)

 Přehled firemních produktů

 Evidence obchodních příležitostí

 Evidence a řízení firemních zakázek, projektů (sledování celkového obratu, hrubého 

zisku)

 Skladová evidence

 Evidence a správa firemních kontaktů na dodavatele, zákazníků

 Odesílání newsletter zákazníkům a obchodním partnerům (e-mailing)

 Evidence projektů s propojením na faktury a úkoly

 Tvorba statistik obchodní činnosti
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Obr. 19 Prostředí informačního systému Evidio

Zdroj: (CLOUDOVÝ informační systém pro řízen í malých a středních firem [on-line], 2012, Evidio   

App.cz: Komplexní online informační systém)
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FIRMIS informační systém

Obr. 20 Logo informačního systému Firmis

Zdroj:     (Webový informační systém., CRM [on-line]. 2013, Přehled vlastností systému)

Informační systém Firmis je opět webový informační systém, jež má stejný charakter jako 

jeho konkurent systém Evidio. Je možné jej provozovat přes webové prohlížeče (Mozzila fire-

fox, Safari – je podporováno bez garance, Windows Internet Explorer, Google Chrome, Opera 

apod.). Tento informační systém nabízí lehké ovládání a velmi rychlou implementaci do spo-

lečnosti. Stejně jako systém Evidio je možné jej provozovat na všech operačních systémech, 

které jsou ve společnosti provozovány. Výhodou je opět provozovatelnost informačního sys-

tému přes mobilní zařízení a samozřejmě i přes tablet. Provozovatel nabízí možnost provozo-

vat informační systém v zabezpečeném datovém centru, což je velkou výhodou a odpadá tak 

starost o zajištění provozu a bezpečnosti serveru. Poskytovatel nabízí možnost přesunu všech 

emailových účtu do jeho datového centra. Poskytovatel tohoto informačního systému zajišťu-

je neustálou aktualizaci informačního systému, zákazník ji zaznamená pouze už jako funkční 

záležitost, aktualizace nijak nenarušují chod informačního systému. Informační systém není 

nabízen v jazykových mutacích. Informační systém nenabízí přímou kompatibilitu s účetními 

software, ale je možné exportovat veškeré faktury do formátu souboru, který účetní software 

zpracuje. Samozřejmostí je tisk veškerých faktur. Tento informační systém dokáže opět po-

krýt veškeré oblasti, které jsou ve společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. Poskytovatel infor-

mačního systému nabízí demoverzi informačního systému, aby si jej zákazník mohl vyzkou-

šet a zjistit, zda-li mu bude vyhovovat.
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IS Firmis pokrývá tyto oblasti

 Evidence zákazníků, dodavatelů a partnerů

 Evidence zaměstnanců, docházky, plánování dovolených

 Evidence zakázek, sledování vyčerpanosti rozpočtu

 Evidence projektů

 Připojení dokumentace k projektům/zakázkám

 Evidence produktů a stav skladu

 Evidence času na úkolech v rámci zakázky s přímou vazbou na fakturaci

 Plánování termínů, delegování v rámci týmu

 Plánování úkolů, schůzek, telefonů

 Evidence chyb a nedodělků k projektu / obch. případů 

 Tvorba účetních dokladů (objednávky, faktury, pokladní doklady)

 Tvorba nabídek a hodnocení jejich úspěšnosti v rámci obchodního oddělení 

 Vyhodnocování finančních ukazatelů 

 E-mailing všem zákazníkům
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Obr. 21 Prostředí informačního systému Firmis

Zdroj:     (Webový informační systém., CRM [on-line]. 2013, Přehled vlastností systému)

Finanční zhodnocení nabídek informačních systémů

Na základě zaslané poptávky obchodním oddělením oběma poskytovatelům informačních 

systémů a následné konzultaci, jsem zpracoval do tabulek finanční náklady na zavedení a 

provoz obou řešení informačních systému.
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Tabulka 9 Finanční zhodnocení služeb řešení IS

Služby IS EVIDIO IS FIRMIS

Cena na uživatele / měsíc 375kč 1750kč

Celkem cena za 7 uživatelů / měsíc 2500kč 8500kč (sleva)

Celkem cena za rok užívání 30000kč 97000kč

Možnost dalších modulů v IS (indivi-
duální řešení)

Možné / náklady 
závislé na prac-

nosti

Možné / náklady 
závislé na prac-

nosti

Náklady na implementaci Nejsou Nejsou

Počet možných uživatelů za měsíční 
cenu

až 15 7

Diskový prostor na serveru
10GB (pro všech 
až 15 uživatelů)

14GB (na uživa-
tele 2GB)

Zálohování ANO ANO

SSL šifrování ANO ANO

EMAIL ANO ANO

SLA (garantovaná finančně - vrácení 
peněz až 100% ceny služby)

99,50% 99,85%

Provozu na OS MAC OS a Windows ANO ANO

Provoz na smartphonech a table-
tech

ANO ANO

Zkušební verze jako DEMO ANO ANO

Zdroj: Vlastní
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Ekonomické zhodnocení pro společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o.

Je dosti náročné a skoro bych řekl až nemožné vyjádřit v současnosti veškeré ekono-

mické přínosy nového informačního systému pro společnost. Je však možné vyjádřit, jak vy-

soká bude celková investice pro společnost a alespoň jednoduše nastínit, jakým způsobem by 

mohla ušetřit určité finanční prostředky a především pak čas při práci s kvalitním a profesio-

nálně řešeným informačním systémem. V současné době jsou náklady na provoz informační-

ho systému velmi nízké, dá se říci, že skoro žádné. Samotný informační systém provozovaný 

přes google documents nevyžaduje žádné finanční náklady. Jedinou stabilním výdajem je 

internetové připojení a telefonní komunikace. Občasnou investici pak jsou nákupy hardware, 

avšak jsou to nepravidelné nákupy, které nelze nijak periodizovat. 

Tabulka 10 Ekonomické zhodnocení varianty EVIDIO

Jednorázové náklady Varianta EVIDIO

Implementace informačního systému Zdarma

Náklady na zaškolení pracovníků od IS (20 hodin) 4000kč

Nákup tabletů iPAD MINI 2ks 14000kč

Nákup smarthopne iPhone 5 2ks 30000kč

Nákup záložních wifi routerů 2ks 2000kč

Nákup zámků na hardware ve výrobní hale 1000kč

Celkově 51000kč

Fixní náklady Varianta EVIDIO

Měsíční platba za informační systém 2500kč

Roční platba za informační systém 30000kč

Celkové náklady za 1. rok 81000kč

Zdroj: Vlastní
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Tabulka 11 Ekonomické zhodnocení varianty FIRMIS

Jednorázové náklady Varianta FIRMIS

Implementace informačního systému Zdarma

Náklady na zaškolení pracovníků od IS (20 hodin) 4000kč

Nákup tabletů iPAD MINI 2ks 14000kč

Nákup smarthopne iPhone 5 2ks 30000kč

Nákup záložních wifi routerů 2ks 2000kč

Nákup zámků na hardware ve výrobní hale 1000kč

Celkově 51000kč

Fixní náklady Varianta FIRMIS

Měsíční platba za informační systém 8500kč

Roční platba za informační systém 97000kč

Celkové náklady za 1. rok 148000kč

Zdroj: Vlastní

V tabulkách byly vyjádřeny investice, které by bylo vhodné investovat pro inovaci informač-

ního systému společnosti. Investice do provozu nového informačního systému jsou pevně 

dané, a bude je nutné vynaložit. Co se týče dalších doporučených investic do hardware a za-

bezpečení, je to čistě na zvážení jednatele a společníků společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o.

Z mého pohledu jsou to investice, které nejsou nikterak vysoké a společnost je dokáže efek-

tivně při své činnosti využít. Přínosy ve formě finančních úspor nelze v současné chvíli vyjád-

řit. Společnost a především pak její jednatel ušetří velké množství času díky kvalitní evidenci 

objednávek, skladových zásob, rychlejší evidenci faktur, jejich vystavování, omezením tele-

fonní komunikace s vedoucím výroby apod. Z mého pohledu bude objektivnější vyjádření 

úspor a především pak finančních až po minimálně jednom roce užívání jednoho z vybraných 

informačních systémů.

Změny v Hardware

V současné chvíli není nutné, aby společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. modernizovala 

svůj hardware, ani do něj nemusí investovat velké finanční prostředky, jelikož k plynulému 

provozu webového informačního systému nejsou potřebné výkonný hardware. Investice bude 

nutné provést až v horizontu několika let, avšak z mého pohledu nepůjde o velké investice. 

Společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o., doporučuji nákup tabletů či kvalitních mobilních tele-

fonů, prostřednictvím kterých budou uživatelé ve spojení s IS v případě, že nebudou mít 
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k dispozici notebook. Určitou dobu lze využít tabletu či mobilního telefonu v případě, že by 

došlo k nefunkčnosti notebooku nebo došlo k jeho ztrátě či krádeži. Nedojde tak 

k absolutnímu výpadku připojení k IS pro pracovníky společnosti. Doporučuji společnosti, 

aby došlo k zabezpečení hardwaru ve výrobní hale, kam má možnost přístupu třetí osoba. 

Bylo by vhodné, aby každý notebook měl bezpečnostní zámek, kterým bude pevně zabezpe-

čen a připevněn ku příkladu ke stolu. Společnost má ve výrobní hale pak nainstalovaný kame-

rový systém, tudíž odhalení pachatele by bylo jednodušší. Hardware v kancelářích společnosti 

je dostatečně chráněn proti odcizení či zničení, nemá do nich přístup třetí osoba. 

Změny v Orgware

Dle analýzy HOS8 je nutné, aby orgware společnosti zaznamenal změn, jelikož dopadl 

v analýze jako nejhůře hodnocený. Celkově tak narušuje celkové hodnocení informačního 

systému. 

1. Školení a konzultace 

Jako první a zásadní změnou budou pravidelná školení a konzultace problémů 

s informačním systémem se všemi pracovníky. Školení do nového informačního sys-

tému musí provádět osoba, který dokáže veškeré potřebné informace pracovníkům 

sdělit. Navrhuji, aby pracovník marketingu přebral veškeré počáteční povinnosti 

s počátečním školením do nového informačního systému. Má již zkušenost se škole-

ním několika pracovníků v redakčním systému internetového obchodu a má též zkuše-

nosti z IT odvětví. Ušetří společnosti náklady spojené s velkým školením od poskyto-

vatele vybraného řešení. Většina poskytovatelů nabízí variantu školení pro velkou 

skupinu či pro jednotlivce, který následně provede školení v rámci společnosti. Je nut-

né, aby při každé zásadní změně pravidel používání IS, byly tyto změny probrány 

s pracovníky společnosti, kterých se tato změna týká. 

2. Vytvoření manuálu pro provoz a bezpečnost IS

Je nutné, aby byl vytvořen určitý strukturovaný a přehledný manuál pro provoz a bez-

pečnost informačního systému a byl vždy k dispozici on-line či ve psané podobě kaž-

dému pracovníkovi, který dochází ke styku s IS. Tato pravidla musí být jasná a logická 

tak, aby je bylo možné okamžitě pochopit a pracovníci se jimi řídili. V tomto manuálu 

by měly být popsány všechny základní kroky a postupy dle jednotlivých oblastí infor-
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mačního systému. Měly by zde být popsány i případné havarijní stavy, či postupy, kte-

ré povedou k znovu obnovení činnosti a funkčnosti informačního systému. Případně 

by zde měly být zaevidovány odpovědné osoby, které mají možnost komplikace a 

chyby napravit. Těmito osobami by byla technická podpora provozovatele informač-

ního systému, případně marketingový pracovník, který bude mít znalosti s provozem 

informačního systému a bude znát postupy, kterými chyby či výpadek informačního 

systému vyřešit. 

3. Rozdělení povinností každému z uživatelů IS

Každý pracovník, který bude mít přístup do informačního systému a bude jej obsluho-

vat, bude mít jasně daná pravidla a povinnosti, které bude muset plnit. Kontrola po-

vinností pracovníků by měla spadat do kompetence jednatele společnosti. Jelikož se 

jedná o malou společnost, nebude kontrola těžkou záležitostí, spíše by se mělo jednat 

o kontrolu vzhledem k úplnosti objednávek, agendy skladu, agendy docházky pracov-

níků apod., což je v této době jeho rutinní a denní práce. 

4. Omezení změny nastavení firemního hardwaru

Musí být jasně daná pravidla, co je možné na firemním hardwaru měnit, co je možné 

instalovat, jaká zařízení přidávat. Nesmí docházet k situacím, kdy bude instalován 

software a přidáván hardware, který by mohl narušit plynulý chod informačního sys-

tému, nebo případně narušit chod celého operačního systému a znemožnit tak přístup 

na informační systém. Pracovníci ke své pracovní činnosti potřebují výčet programů 

uvedených výše a případné doinstalování software či nového hardware musí konzulto-

vat s jednatelem. Porušení těchto pravidel by mělo být jasně a přísně sankciováno.
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Změny v peopleware

1. Školení pracovníků

V návaznosti na změnu v orgware, je nutné, aby každý pracovník, který bude vyu-

žívat služeb informačního systému, byl proškolen na úlohy a povinnosti, které bu-

de v informačním systému provádět. Toto školení musí být provedeno před zave-

dením IS do plného provozu. Každý pracovník následně bude vědět, co a jak v in-

formačním systému bude provádět. Informační systémy této povahy jsou však uži-

vatelsky velmi přívětivými, tudíž jejich používání nebude pro pracovníky nijak ná-

ročným.

Přínosy inovace informačního systému

 Profesionální řešení IS

 Rychlejší a přesnější řízení objednávek -> větší spokojenost zákazníků

 Rychlejší přístup k potřebným informacím

 Přímá a automatická tvorba účetních dokladů na základě objednávek v IS – urychlení 

tohoto procesu oproti současnosti, ušetření času

 Komplexní evidence současných i minulých klientů, dodavatelů na jednom místě v IS

 Tvorba newsletter, emailing klientům (zisk nových zakázek)

 Kvalitní evidence docházky zaměstnanců, možnost zadávání úkolů přes IS, šetření ča-

su oproti kontaktu přes telefon

 Díky IS a neomezenému přístupu přes velké množství zařízení, může jednatel řídit 

společnost kdekoliv (vysoká flexibilita)

 Zvýšení produktivity práce

 Zlepšení jména společnosti

 Lepší time management

 Lepší skladová evidence – lepší plánování zásobování a money management
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6 ZÁVĚR

Diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému výrobní společnosti 

PLASTIC BOX CZ, s.r.o., následně pak návrhem změn informačního systému. Cíle, které 

byly zpočátku diplomové práce stanoveny, byly naplněny. Byly provedeny analýzy, které 

bylo nutné provést pro celkové poznání informačního systému. Společnost působí v oblasti 

výroby a prodeje plastových výrobků krátkou dobu, avšak je rostoucí společností, která má 

velké možnosti pro expanzi. Společnost si zakládá na individuálním přístupu k zákazníků. 

Prioritou společnosti je, vyrábět kvalitní a funkční výrobky, které budou pro zákazníka atrak-

tivní svými vlastnostmi a také svojí cenou. Z provedené SWOT analýzy byly zjištěny potřeb-

né informace, které posloužily pro návrh strategií, které může společnost aplikovat při své 

činnosti. Z analýzy PESTE byly zjištěny faktory, které mohou společnost ohrozit, či ji mohou 

napomoci k jejímu růstu a rozvoji. Po celkové analýze informačního systému společnosti bylo 

zjištěno, že společnost v současné době nepoužívá informační systém, který by měl jasný 

koncept či byl nějak profesionálně řešený. Analýza HOS8 ukázala, že informační systém má 

spíše špatnou úroveň, jež je zapříčiněna nízkou úrovní orgware. Společnost je na informačním 

systému velmi závislá a je důležitou současní denního fungování společnosti. Úroveň infor-

mačního systému by se tudíž měla zvýšit. V současné chvíli je informační systém dle analýzy 

HOS8 efektivní a vyvážený. Současný stav orgware je na nejnižší úrovni, tudíž si zasluhuje 

vysokou pozornost při inovaci informačního systému, proto byly navrženy změny v orgware, 

které je z mého pohledu velmi nutné provést, aby bylo možné informační systém ještě více 

vyvážit a povýšit jej na vyšší úroveň. Z požadavků společnosti na informační systém a analýz, 

které byly provedeny, byla navržena změna informačního systému formou webového infor-

mačního systému, který je z mého pohledu velmi vhodnou variantou pro inovaci, nabízí níz-

kou pořizovací cenu a nízké provozní náklady, spojuje velkou flexibilitu. V neposlední řadě 

byla provedena analýza rizik provozu informačního systému FMECA, aby bylo možné zjistit, 

kde jsou v informačním systému největší rizika, a která si zaslouží nejvyšší pozornost, které je 

nutné eliminovat pomocí návrhů změn a opatření. Bylo zjištěno celkem 5 potenciálních chyb, 

které nejvíce ohrožují provoz informačního systému. Pro tyto potenciální chybové stavy byly 

navrženy změny a opatření, které by měly minimalizovat pravděpodobnost výskytu a také 

pravděpodobnost odhalení chyby, a tak celkovou rizikovost těchto chyb. Díky navrženým 

změnám a opatřením se snížilo celkové rizikové prioritní číslo, což znamená, že se snížila 

celkový rizikovost používání informačního systému. 
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Ze všech provedených analýz lze usuzovat, že v případě, že společnost využije těchto 

navrhovaných doporučení a změn, může svůj informační systém výrazně zlepšit, může díky 

novému informačnímu systému vylepšit své postavení na trhu a současně vylepšit i své intra-

firemní fungování. Na základě analýzy rizik pak může snížit rizikovost používání jak součas-

ného systému tak i nového, jelikož navrhované změny a doporučení lze využít i pro nový in-

formační systém.
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