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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému firmy a návrhu jeho 

změn. V teoretické části je popsána základní problematika a pojmy související s 

informačními systémy. Analytická část posuzuje informační systém podle metod pro 

zjištění současného stavu. Návrhová část vychází z analytické části a hlavním cílem je 

návrh změn k zlepšení stávající situace s následným ekonomickým zhodnocením. 

 

Abstract 

 

This diploma work deals with the information system assessment and proposal for its 

modification. The theoretical part describes the basic concepts and issues related to 

information systems. The analytical part of assessing information system according to 

the methods for determining the current state. The design part is based on the analytical 

part and the main goal of this section is to design changes to improve the current 

situation with the subsequent economic evaluation. 
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Úvod 

V současné době si lze jenom velmi těţko představit provoz a rozvoj obchodních 

korporací i organizací veřejné správy bez funkčního, bezpečného a z mnoha pohledů 

efektivního informačního systému 

 

Proto jsem si zvolil, jako téma své diplomové práce, komplexní posouzení vnitřního 

informačního systému firmy včetně návrh změn nejenom pro jeho zefektivnění, ale i pro 

dosaţení maximální úrovně bezpečnosti. Obojí v opozici únosnými personálními, 

organizačními a zejména finančními zdroji.  

 

Pro účely této diplomové práce jsem dohodl s obchodní korporací GORDIC spol. s r.o., 

která se specializuje na tvorbu, dodávku flexibilního softwaru, integraci rozsáhlých 

informačních systémů včetně poskytování komplexní podpory a to zejména v oblasti 

veřejné správy,bankovnictví a velkých obchodních korporací.Společnost přislíbila, ţe 

závěry uvedenými v této práci se bude váţně zabývat. 

 

V první teoretické části se budu zabývat informačními systémy z obecného pohledu. 

Nejdříve popíšu nejdůleţitější pojmy a normy, které se vztahují k této problematice. 

Upozorním na význam mezinárodní normy ISO27001 a také zákona o kybernetické 

bezpečnosti, jejichţ implementace sice nebude pro většinu obchodních korporací 

závazná, ale mnohá jeho ustanovení lze více neţ doporučit. 

 

V druhé analytické části se budu zabývat všemi vrstvami vnitřního informačního 

systému včetně popisu organizační a topologické struktury firmy, jejími informačními 

technologiemi, základním popisem informačního systému a jeho zabezpečení. Zpracuji 

a vyhodnotím analýzy (SWOT,HOS8) a upozorním na největší slabiny vnitřního 

informačního systému jako celku.  

 

V poslední části budu navrhovat konkrétní doporučení a případně i změny procesů nebo 

komponent vnitřního informačního systému. V závěru provedu zhodnocení efektivity a 

ekonomické a organizační únosnosti.  



14 

 

 

 

 

Témata uvedená v této práci včetně výsledků práce lze vyuţít jako ideové nebo vzorové 

pro ostatní obchodní korporace a to nejenom pro ty, které se zabývají informačními 

technologiemi jako hlavní obchodní komoditou. Vţdyť kvalitní, včasné informace a 

maximální míra bezpečnosti jsou výzvou aţ nutností současnosti. 
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1 Cíle práce 

Cílem této práce je po teoretickém úvodu popsat a zanalyzovat konkrétní stávající 

vnitřní informační systém firmy, včetně popisu klíčových procesů firmy. Dále zhodnotit 

zabezpečení a efektivitu klíčových vrstev a procesů a navrhnout jejich vylepšení nebo 

změny, včetně jejich personálních, organizačních a finančních nároků. V závěru bude 

rekapitulace hlavních cílů a doporučení, která budou jistě uţitečná i pro mnohé 

obchodní korporace a organizace veřejné správy. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Základní pojmy 

2.1.1 Data 

V praxi je datům běţně přisuzován význam zpráv. Jestliţe člověk data momentálně 

pouţívá k rozhodování, stávají se pro něj informací, neboť datům přiřazuje význam a 

smysl. Proto je někdy datům přiřazován nejen význam zpráv, ale také informace. 

Můţeme tedy říci, ţe data jsou potenciálními informaci. 

 

Lidé jsou neustále vystaveni působení zpráv. Některé zachytí a porozumí jim. To je pro 

subjekt to, co nazýváme data. Data můţe člověk uloţit pro pozdější zpracování, 

transformovat je do jiné podoby, například zaznamenat na papír nebo do počítače. Jsou 

vyjádřena fyzickým nosičem, ať uţ jde o inkoust a papír, elektrické signály či 

elektromagnetické záření. Data jako taková mají vypovídací schopnost (Koch, 2004). 

 

 

Obr. 1: Získávání a zpracovávání dat (Zdroj: Koch, 2004) 
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Fyzický záznam 

 

Fyzickým záznamem informace na vhodném postupu (hovoříme o procesu kódování 

informace, tedy přesně definovanému postupu jak informaci zaznamenat) se 

z informace stávají data, která opět přečtením přejdou zpět na informaci pro daného 

příjemce. 

 

2.1.2 Informace 

Informací rozumíme funkčně a cíleně interpretovaná data. Na definici informace 

můţeme mít nepřesný pohled, který říká, ţe informace je sdělení, či sdělitelná znalost. 

Dále existují mnoho definic z pohledu filozofického, komunikačního, kybernetického či 

matematického přístupu (Doucek, 2004). 

 

Informace snižuje rozhodovací neurčitost 

 

Informace můţeme členit podle různých hledisek. Máme Informace operativní, 

strategické a taktické podle stupně řízení, pro které jsou určeny, krátkodobé a 

dlouhodobé, historické, aktuální a prognostické (Koch, 2004). 

 

2.1.3 Kvalita informace 

Informace můţe být různými způsoby deformována, napadána či narušována. Kvalitní 

informace je spolehlivá, důvěryhodná a solidní. 

 

Kvalitu informace určuje velikost porozumění. Informaci můţeme chápat jako zprávu, 

vjem, který splňuje tři poţadavky. Prvním je syntaktická relevance. Subjekt, který 

zprávu přijímá, musí být schopen ji detekovat a rozumět jí. Druhým poţadavkem je 

sémantická relevance. Subjekt musí vědět, co zpráva znamená, co vypovídá o něm a 

jeho okolí. Třetím poţadavkem je pragmatická relevance. Zpráva musí mít pro přijímací 

subjekt nějaký význam. 
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2.1.4 Znalosti 

Znalosti lze charakterizovat také jako informace o tom, jak vyuţít jiné informace a data 

v různých situacích. Dostaneme-li například informaci, ţe hoří, z báze znalostí v našem 

mozku automaticky vyjmeme další informace: co je to oheň, jaké má důsledky, vybaví 

se nám „případové studie“ poţáru, o kterých jsme slyšeli.  

 

Pravděpodobně vyhodnotíme situaci jako takovou, která vyţaduje okamţitou reakci, 

zjistíme si další informace o rozsahu poţáru, jeho umístění, a vyvineme velmi 

intenzivní činnosti směřující buď k likvidaci poţáru, nebo záchraně ţivotů. Doba pro 

rozhodnutí nesmí překročit čas, který je vymezen existenci problému (Koch, 2004). 

 

„Znalosti jsou výsledkem porozumění informací, která byla právě sdělena, a její 

integrace s dřívějšími informacemi“ (Robert M. Hayes) 

 

2.1.5 Hierarchie data, informace a znalosti 

 

 

Obr. 2: Hierarchie dat, informace a znalosti (Zdroj: Koch, 2014) 
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2.2 Informační systém 

2.2.1 Základní terminologie potřebná pro zkoumání informačních systémů 

Informační systém 

Systém určený pro sběr, přenos, udrţování, zpracování dat a poskytování 

informací.„Informační systém můžeme chápat jako množinu prvků, jejich vzájemných 

vazeb a určitého chování“(Koch, 2004, s. 4). Informační systém je tedy soubor lidí, 

technických prostředků a metod, které zabezpečují sběr, přenos, uchování a zpracování 

dat, za účelem tvorby a prezentace informací pro uţivatele, kteří jsou zapojeni do 

procesu řízení (Danel, 2011). 

 

Informační technologie 

Informační technologie jsou prostředky a postupy pro sběr, uchování, zpracování a 

přenos informací zaloţený na výpočetní technice. Informační technologie zaručují 

sledující komponenty: 

 Hardware, 

 software, 

 komunikační technologie. 

Pro informační technologie se pouţívá IT, někdy také ICT
1
, chce-li autor textu 

zdůraznit obzvláště rychle se rozvíjející komunikační technologie (Kajzar, 2003). 

 

Složky informačního systému 

• Programové vybavení (software), 

• Hardware, 

• Databáze, 

• Lidská sloţka (peopleware), 

• Organizační uspořádání (orgware), 

• Kontext informačního systému (reálný svět). 

 

                                                 
1
 ICT – Informační a komunikační technologie 
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2.2.2 Typy informačních systémů 

Informační systémy rozlišujeme podle způsobu jejich vyuţití a podle oblasti, kterou 

řeší, je můţeme členit do několika kategorií. 

 

ERP 

ERP
2
 je podnikový informační systém, který integruje a automatizuje velké mnoţství 

procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, 

logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, účetnictví a údrţbu. ERP je 

moţné definovat jako informační systémy, pomocí kterých jsme schopni řešit plánování 

a řízení klíčových podnikových procesů, a to na všech úrovních podnikové architektury 

(Danel, 2011).  

 

CRM 

CRM
3
 je podnikový informační systém, který se zabývá správou informací a řízením 

vztahů se zákazníky. K tomu, aby firma mohla vyuţívat CRM, pak nasazuje CRM 

systém, který ji to výrazně usnadní. CRM systém obsahuje obvykle databázi všech 

zákazníků. Ke kaţdému zákazníkovi jsou však vedeny také údaje o jednotlivých 

kontaktech mezi ním a firmou. 

 

BI 

BI
4
je systém, který na základě dat získaných například z ERP systému provádí 

nejrůznější statistické a analytické výpočty, na základě kterých umoţňuje odhadnout 

budoucí stav věcí. Některé BI systémy označovány DSS
5
umoţňují široké spektrum 

volby parametrů a předkládají různé alternativy budoucího stavu (Zikmund, 2010). 

 

  

                                                 
2
 ERP - Enterprise Resource Planning 

3
 CRM - Customer Relationship Management 

4
 BI - Business Intelligence 

5
 DSS - Decision Support Systém (IS podporující rozhodovací proces) 



21 

 

 

 

MIS 

MIS
6
 je označení pro nadstavbu k ERP systému, která umoţňuje ze všech dat 

zpracovávaných v rámci ERP vytáhnout klíčové informace pro management a 

eventuelně tato data přepočítat na klíčové indikátory (KPI). MIS tedy ve firmě nic 

nenastavuje ani nemění, pouze zpracovává a shrnuje získaná data do poţadované formy 

(Zikmund, 2010). 

 

2.2.3 Požadavky na IS 

Vhodný informační systém musí pokrývat všechny základní činnosti procesu, tak aby 

jej mohly pouţívat smíšené firmy, a současně musí být modulární, tak aby jej mohly 

pouţívat i firmy specializované. Kaţdý IS by měl splňovat těchto 5 kritérií: 

 

 Spolehlivost. 

 efektivní provozovatelnost (ve vztahu k nákladům), 

 pruţnost (schopnost rozvoje), 

 udrţovatelnost,  

 bezpečnost.  

 

2.2.4 Bezpečnost informačních systémů 

Bezpečnost IS/IT se stává v současnosti jednou z klíčových vlastností informačních 

systémů. Problémem zabezpečení vlastního informačního systému by se měli zabývat 

všechny společnosti rozličného zaměření a velikosti, které pouţívají informační 

technologie. Pro zabezpečení IS byl vytvořen mezinárodně platný standart ISO/IEC 

27001, který definuje poţadavky na systém managementu bezpečnosti informací a nově 

ustanovený zákon o kybernetické bezpečnosti (viz kap. 2.7.5). 

 

  

                                                 
6
 MIS - Management Information System 
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2.2.5 Informační systém z pohledu úrovně řízení 

 

Obr. 3: IS z pohledu úrovně řízení (Zdroj: Koch, 2014) 

 

Z hlediska podniku platí, ţe pro jednotlivé řídící vrstvy je třeba různých informací, 

přičemţ podle klasické řídící pyramidy je nevětší mnoţství informací třeba na nejniţší, 

operativní úrovni řízení, zatímco nejvyšší, strategické řízení hojně vyuţívá především 

externích informací z okolí podniku a vysoce agregovaných informací zevnitř podniku 

(Koch, 2004). 

 

 CIM – počítačem integrovaná výroba 

 TPS – nástupci klasických dávkových systémů, agend, které jsou umístěny 

přímo u pracovníka 

 DSS – systémy na podporu rozhodování 

 MIS – taktické řízení, sumarizace a agregace dat za určité období 

 OA – automatizace administrativy 

 EIS – informační systémy pro vrcholové vedení 

 EDI – komunikace podniku s jeho okolím a zákazníky 
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2.2.6 Efektivita informačního systému 

V souvislosti s informačními systémy se můţeme setkat s pojmem efektivnost IS. 

Efektivnost je účinnost prostředků vloţených do činnosti, hodnocených z hlediska 

uţitečného výsledku této činnosti. Jako optimum je povaţován vyváţený poměr mezi 

náklady a uţitkem (Danel, 2011). Vyhodnocování efektivnosti prostředků vloţených do 

informačních systémů je obtíţné, protoţe:  

 

 Výdaje jsou viditelné (fakturované náklady), kdeţto přínosy ne  

 Efekt investic do IT se můţe dostavit se zpoţděním  

 Přínos můţe být nepřímý – prostřednictvím lepších rozhodnutí při řízení díky 

dostupným informacím  

 

2.3 Smlouva SLA 

SLA
7
 neboli Smlouva o garantované úrovni sluţeb, je to tedy definice rozsahu, úrovně a 

intenzity externě poskytovaných sluţeb. Jedná se zejména o servisní smlouvy v oblasti 

ICT. „SLA je právním dokumentem, který obsahuje předpokládaný rozsah a úroveň 

služby a také případné postihy za její nedodržení“(Hora, 2005). Zcela neodmyslitelně je 

SLA svázána s outsourcingem, kde představuje hlavní parametr rozhraní mezi externím 

poskytovatelem a příjemcem sluţeb, tedy zákazníkem. V podmínkách poskytování 

sluţeb v rámci outsourcingu je SLA opakovaně prověřeným a osvědčeným nástrojem. 

 

2.4 Metoda TCO 

Metoda TCO
8
 která sesoustředí na vyhodnocení nákladů prostřednictvím cen a 

technických parametrů. Často ale bez ohledu na obchodní procesy organizace. 

Umoţňuje IT oddělení optimalizovat ceny za dodávky. Je vyuţívána technicky 

orientovanými manaţery a výrobci IT, aby poukázali na výhodnost nákupu nových 

technologií. Metoda můţe být přínosná při kontrole a plánování výdajů za IT (Molnár, 

2007). 

  

                                                 
7
 SLA - Service Service Level Agreement 

8
 TCO – Total Cost of Ownerschip (celkové náklady na vlastnictví) 
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2.5 Informační strategie 

Informační strategie rozpracovává vize a cíle podnikové strategie z pohledu jejich 

podpory nebo zajištění informačním systémem a technologiemi. Informační strategie by 

měla obsahovat vizi, cíle a hlavní charakteristiky budoucího stavu IS/IT firmy a mimo 

to by měla účinně přispívat k omezení chaotického řízení jejich vývoje a provozu. 

 

Informační strategií chceme dosáhnout: 

 Zvýšení produktivity práce, 

 podporovat dosaţení strategických cílů firmy, 

 vytváření prostoru pro další rozvoj firmy. 

 

Mezi důleţité součásti informační strategie patří plány strategické a taktické, které jsou 

reprezentovány konkrétním popisem a harmonogramem jednotlivých projektů 

realizovaných v oblasti informatiky ve firmě. Pro tyto plány jsou stanoveny finanční 

odhady nákladů a přínosy jejich realizace. Plány jednotlivých projektů a jejich obsah je 

stanoven tak, aby hlavní cíle podniku byly v co největší míře podporovány informatikou 

(Bureš, 2007). 

 

2.6 Nové formy podnikových informačních systémů 

2.6.1 Cloud computing 

Cloud computing přichází s myšlenkou většího zaměření na samotný cíl vyuţití IT 

infrastruktury či software neţ na jeho technickou realizaci. Infrastrukturu, vývojovou a 

aplikační platformu, i software proto převádí do formy sluţby. Tuto sluţbu poskytuje 

svým zákazníkům poskytovatel Cloud computingu, a to obvykle prostřednictvím 

internetu nebo jiné vysokorychlostní datové sítě. Poskytovatel Cloud computingu 

provozuje infrastrukturu, stará se o její údrţbu. Na své infrastruktuře pak provozuje 

případně i dané aplikace a operační systémy, které opět spravuje, kontroluje a v případě 

potřeby reinstaluje, či upgraduje na nové verze. Tuto infrastrukturu pak sdílí pro 

desítky, stovky aţ tisíce zákazníků (Zikmund, 2010). 
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2.6.2 SaaS 

SaaS
9
 je zaloţen na oddělení vlastnictví určité aplikace od jejího pouţívání. SaaA na 

rozdíl od outsourcingu odděluje od vyuţívání systému jak provozování, tak i vlastnictví 

daného řešení. Poskytovatel se tedy stará o provoz IS, vykonává veškeré činnosti 

související s počátečním pořízením i s průběţným vlastnictvím systému a nese veškeré 

náklady s tím spojené (Basl, 2008). 

 

2.7 Významné normy pro informační systémy 

2.7.1 Základní normy řady ISO 9000 

 ČSN EN ISO/IEC 9000:2001 - Systémy managementu jakosti  

 ČSN EN ISO/IEC 9001:2001 - Systém managementu jakosti (QMS) - 

poţadavky 

 ČSN EN ISO/IEC 20000:2005 – Sluţby v oblasti informační technologií   

 ČSN ISO/IEC 27000:2010 - Systémy řízení bezpečnosti informací (ISMS) 

 ČSN ISO/IEC 27001:2006 - Systémy managementu bezpečnosti informací – 

poţadavky 

 ČSN ISO/IEC 27002:2008  - Soubor postupů pro management bezpečnosti 

informací 

 ČSN ISO/IEC 27004:2011 - Řízení bezpečnosti informací - Měření 

 ČSN ISO/IEC 27005:2009  - Řízení rizik bezpečnosti informací 

 

2.7.2 Mezinárodní norma ISO 9001 

V roce 1987 byly Mezinárodní organizací pro normalizaci – ISO poprvé zveřejněný 

normy, které se zabývaly poţadavky na systém jakosti a technickými poţadavky na 

výrobky.  

 

V roce 1994 byl jejich obsah a struktura poprvé revidovány. Normy ISO řady 9000 

9001, 9002, 9003 byly nezávazné a zaloţené na modulárním systému. 

                                                 
9
 SaaS – Software as a Service 
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V roce 2000 došlo k druhé velké revizi a normy EN ISO 9001:1994, EN ISO 9002:1994 

a EN ISO 9003:2004 nahradila norma ISO 9001:2000 zaloţena na procesní orientaci 

systému managementu jakosti.  

 

Procesem chápeme soubor vzájemně souvisejících nebo působících činností, které 

vyuţívají zdroje a přeměňují vstupy na výstupy (INFO-ISO, 2014). 

 

Jednou z nejvýznamnějších norem je tedy mezinárodní norma ISO 9001:2000, která 

byla v ČR schválena Českým normalizačním institutem s označením ČSN EN ISO 

9001:2001. Soubor norem řady ISO 9000 včetně normy ISO 9001:2000 se zabývá 

systémem managementu řízení jakosti „QMS“. 

 

Normy řady 9000 poskytují návod k vypracování a uplatnění efektivního systému 

managementu kvality. Vypracovala je technická komise ISO/TC 176. „ Management 

jakosti a prokazování jakosti“, nejsou závazné, ale pouze doporučující a obsahují soubor 

minimálních poţadavků, které musí být v organizaci zavedeny. 

 

Tyto normy nejsou specifické pro ţádný druh produktů a dají se uplatnit ve všech 

oborech výroby a sluţeb. V některých oborech jsou doplněny o tzv. odvětvové 

standardy např.: „AQUAP"pro zbrojní průmysl (INFO-ISO, 2014). 

  



27 

 

 

 

2.7.3 Mezinárodní norma ISO 20000 

Mezinárodní norma ISO/IEC 20000:2005 (ČSN ISO/IEC 20000:2006) stanovuje 

poţadavky, které jsou kladeny na poskytovatele sluţeb v oblasti informační technologií. 

Zaměřuje se na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a sníţení nákladů u IT procesů. 

Popisuje integrovanou sadu procesů řízení pro poskytování sluţeb IT. Tato norma je 

povaţována za logické doplnění normy ISO 27001. 

 

Organizace vytvoří a zavede politiku a stanoví takové cíle, které zahrnou poţadavky 

právních předpisů a jiné poţadavky, které se na ní v oblasti sluţeb informačních 

technologií vztahují.  

 

Mezinárodní norma ISO/IEC 20000 je flexibilní a je vhodná pro všechny velikosti 

organizací a odvětví, i pro jejich dílčí části. V rámci systému jsou pravidelně 

definovány cíle a příslušné ukazatele jako „spokojenost zákazníka“ a „ disponibilita 

sluţeb“ a vypracovávají se opatření k jejich optimalizaci. Statisticky se ukazuje, ţe 

investice do optimalizace procesů přinášejí bez procesu neustálého zlepšování pouze 

krátkodobé úspěchy. Díky tomuto standardu a prováděním pravidelných kontrolních 

auditů se tomu dá účinně zabránit a ochránit své investice. 

 

Poskytovatelé a provozovatelé sluţeb IT mohou pomocí této normy např. odhalit 

základní slabiny procesů IT uvnitř podniku nebo zjistit výkonnost procesů IT ve 

vybraných oblastech (INFO-ISO, 2014). 

 

2.7.4 Mezinárodní norma ISO 27001 

Norma ISO/IEC 27001:2005 (ČSN ISO/IEC 27001:2006) definuje poţadavky na 

zavedení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).  

 

ISMS vyţaduje detailní definici rizik napadení, poškození a zneuţití informací. Vytváří 

soubor pravidel pro efektivní řízení a omezování případných hrozeb, opatření a 

poţadavků k zajištění ochrany a bezpečnosti všech důleţitých aktiv společnosti tj. 

informací, know-how, majetku a osob. Systém můţeme povaţovat za komplexní řešení 
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ochrany informací, osob a majetku při jejich oběhu, zpracování a vyuţívání s ohledem 

na jejich dostupnost, úplnost a utajení (INFO-ISO, 2014). 

 

Organizace vytvoří a zavede politiku a stanoví takové cíle, které zahrnou poţadavky 

právních předpisů a jiné poţadavky, které se na ní v oblasti bezpečnosti informací.  

 

Obsáhlý návod na organizaci, vyhodnocení rizik a řízení podává, Code of Practice 

(kodex zásad) pro řízení systémů bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2005.  

 

Všechny organizace jsou při provozování svých podnikatelských aktivit závislé na 

informacích. Dnes je většina informací zpracovávána elektronicky, obchodní partneři si 

vyměňují informace prostřednictvím počítačových sítí, z nichţ mnohé jsou často 

veřejně přístupné. Bezpečnost informací proto můţe být ohroţena z mnoha stran. Pokud 

by systém ochrany dat ve společnosti nebyl bezpečný, následky porušení údajů by 

mohly být katastrofální.  

 

Zavedení systému managementu bezpečnosti informací dle ISO 27001 je zřejmé 

především u firem, které zpracovávají informace a data formou outsorcingu; organizací, 

které zpracovávají informace a data občanů (nemocnice, státní správa, pojišťovny, 

úřady); organizací, kterým zákazníci předávají výsledky svého vývoje a know-how; 

organizací, které se účastní výběrových řízení pro státní správu i mnohá jiných 

organizací, jeţ si uvědomují nutnost chránit data o svých klientech co nejvíce (INFO-

ISO, 2014). 

 

2.7.5 Zákon o kybernetické bezpečnosti 

 
Výrazný nárůst pouţívání informačních technologií v současném světě vede na jedné 

straně k vytvoření informační společnosti, urychlení komunikace a velkému rozvoji 

sluţeb a tím celé společnosti. Závislost společnosti a jejího fungování na informačních 

technologiích rapidně narůstá, a to ve všech oblastech (nejedná se pouze o sluţby 

informační společnosti jako je internetový obchod, ale i o fungování informačních 

systémů, na jejichţ správné funkci je závislá celá řada základních sluţeb jako například 
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řízení dopravy, přenos energií, výkon veřejné moci apod.). Se vzrůstající závislostí 

společnosti na informačních technologiích pak ale na straně druhé vzrůstá i riziko 

zneuţívání těchto technologií nebo útoky na tyto technologie, které mají rozsáhlé 

dopady do činnosti subjektů, které s nimi pracují, a potencionálně mohou vést ke 

značným škodám.  

 

Obecným trendem v celém světě je kvalitní ochrana těchto informačních technologií 

před zásahy, které mohou ohrozit jejich chod. Cílené útoky proti informačním 

technologiím jsou celosvětovým fenoménem a jejich dopad způsobuje rozsáhlé 

ekonomické škody ve veřejném i v soukromém sektoru a současně jsou schopny 

vyvolat negativní politické důsledky, a to jak v národním měřítku, tak v měřítku 

globálním. V případech, kdy je útok veden proti prvkům kritické infrastruktury, můţe 

být v konečném důsledku ohroţena bezpečnost nebo samotná existence státu (NCKB, 

2014). 

 

 

Vláda České republiky ve čtvrtek 2. ledna 2014 schválila Návrh zákona o kybernetické 

bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (ZKB, Zákon o kybernetické bezpečnosti). 

Tento návrh zákona připravil a předloţil Národní bezpečnostní úřad (NCKB, 2014). 

 

Pro firmy a organizace, které nejsou z tohoto zákona povinné, lze více neţ doporučit 

prostudování a ekonomicky a bezpečnostně přiměřenou realizaci opatření zejména ve 

smyslu zejména následujících paragrafů tohoto zákona, který lze chápat jako státem 

řízenou aplikaci normy ISO 27001:  

 

Bezpečnostní opatření  

§ 5  

(1) Bezpečnostním opatřením se rozumí souhrn úkonů a postupů, jejichţ cílem je 

zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a 

spolehlivosti sluţeb a sítí v kybernetickém prostoru.  

(2) Povinné osoby uvedené v § 3 písm. c) aţ e) jsou povinny zavést bezpečnostní 

opatření pro informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační 
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systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém a 

vést o nich bezpečnostní dokumentaci.  

 

§ 6  

(1) Bezpečnostními opatřeními jsou  

a) organizační opatření a  

b) technická opatření.  

(2) Organizační opatření jsou zejména  

a) systém řízení bezpečnosti informací,  

b) řízení rizik,  

c) bezpečnostní politika,  

d) organizační bezpečnost,  

e) stanovení bezpečnostních poţadavků pro dodavatele,  

f) řízení aktiv,  

g) bezpečnost lidských zdrojů,  

h) řízení provozu a komunikací kritické informační infrastruktury nebo 

významného informačního systému,  

i) řízení přístupu osob ke kritické informační infrastruktuře nebo k 

významnému informačnímu systému,  

j) akvizice, vývoj a údrţba kritické informační infrastruktury a významných 

informačních systémů,  

k) zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a kybernetických 

bezpečnostních incidentů,  

l) řízení kontinuity činností a  

m) kontrola a audit kritické informační infrastruktury a významných 

informačních systémů.  

 

(3) Technická opatření jsou zejména  

a) fyzická bezpečnost,  

b) nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,  

c) nástroj pro ověřování identity uţivatelů,  
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d) nástroj pro řízení přístupových oprávnění,  

e) nástroj pro ochranu před škodlivým kódem,  

f) nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a 

významných informačních systémů, jejich uţivatelů a administrátorů,  

g) nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí,  

h) nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí,  

i) aplikační bezpečnost,  

j) kryptografické prostředky,  

k) nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací a  

l) bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.  

 

Lze proně doporučit i evidenci vnitřních kybernetických bezpečnostních incidentů, 

nejenom pro vlastní uţití, ale i pro informativní hlášení nadřízeným organizacím, jako 

součást zvládání bezpečnostních incidentů ve smyslu normy ISO 27001:  

 

§ 9  

(1) Úřad vede evidenci kybernetických bezpečnostních incidentů (dále jen 

„evidence incidentů“), která obsahuje  

a) hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu,  

b) identifikační údaje systému, ve kterém se kybernetický bezpečnostní incident 

vyskytl,  

c) údaje o zdroji kybernetického bezpečnostního incidentu a  

d) postup při řešení kybernetického bezpečnostního incidentu a jeho výsledek.  

(2) Součástí evidence incidentů jsou údaje podle § 20 písm. f) aţ h).  

(3) Úřad poskytuje údaje z evidence incidentů orgánům veřejné moci pro výkon 

jejich působnosti.  

(4) Úřad můţe poskytovat údaje z evidence incidentů provozovateli národního 

CERT, orgánům vykonávajícím působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti v 

zahraničí a jiným osobám působícím v oblasti kybernetické bezpečnosti v 

rozsahu nezbytném pro zajištění ochrany kybernetického prostoru.  
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2.8 Analytické metody a nástroje 

2.8.1 Analýza podle ISO 27001 

Zajištění bezpečnosti není hledáním dokonalého způsobu ochrany, ale aplikací takových 

opatření, která jsou přiměřená hodnotě předmětu ochrany aktiv. 

 

Primárním předmětem ochrany jsou informace (nikoliv jejich nosiče nebo prostředky 

pro zpracování). Čím větší hodnotu pro nás informace mají, tím větší pozornost musíme 

věnovat bezpečnosti jejich nosičů. Kaţdá organizace by si proto měla provádět alespoň 

základní hodnocení a kategorizaci svých informací a tomu přizpůsobit i způsob jejich 

ochrany. 

 

 

Obr. 4: Zvažování rizik a opatření "analýza nákladů a přínosů“ (Zdroj: Gogela, 2011) 

 

Velikost úsilí a investic do bezpečnosti musí odpovídat hodnotě aktiv a míře moţných 

rizik. Změny v procesech organizace při zavádění ISMS a při aplikaci opatření v ICT 

systémech musí dostatečně redukovat dopady moţných rizik za akceptovatelných 

nákladů (Gogela, 2011). 
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Pro snazší pochopení základních procesů řízení bezpečnosti informací pouţijeme 

následující schéma, které vychází z ITIL10. 

 

 

Obr. 5: Základní procesy řízení bezpečnosti informací dle ITIL (Zdroj: Gogela, 2011) 

 

Na základní procesy uvedené ve schématu provedeme mapování poţadavků a povinné 

dokumentace ISMS podle normy ISO/IEC 27001(Gogela, 2011). 

 

Analýza bude provedena za jednotlivé oblasti a cíle katalogu opatření ISMS podle 

ISO/IEC 27001s váhovým ohodnocení stavu a doporučením změn. Jako nástroj pro tuto 

analýzu lze doporučit MS Excel, výhodou pro vyhodnocování budou automatické filtry 

a operativní přetřiďování. 

 

  

                                                 
10

 ITIL - Information Technology InfrastructureLibrary 
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2.8.2 Analýza podle Zákona o kybernetické bezpečnosti 

Základní částí analýzy je provedení v kap. 2.7.1 uvedené analýzy podle normy ISO 

27001, která je nutnou podmínkou pro splnění ustanovení Zákona o kybernetické 

bezpečnosti. Druhou částí analýzy je potom analýza splnění ostatních ustanovení 

zákona. Vzhledem k tomu, ţe společnost Gordic spol. s r.o. s největší pravděpodobností 

nebude osobou povinnou ze zákona je tato druhá část analýzy irelevantní.  

 

2.8.3 Analýza SWOT 

SWOT analýza je technika strategické analýzy zaloţená na zvaţování vnitřních faktorů 

podniku (silné a slabé stránky) a vnějších faktorů prostředí (příleţitosti a hrozby). 

 

SWOT analýza je nástroj pouţívaný zejména při hodnotovém managementu a tvorbě 

podnikové strategie k identifikaci silných a slabých stránek podniku, příleţitostí a 

ohroţení. 

 

Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak sniţující vnitřní 

hodnotu podniku (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje). Naproti tomu příleţitosti a 

ohroţení jsou faktory vnější, které podnik nemůţe tak dobře kontrolovat. Můţe je ale 

identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence nebo pomocí analýzy 

demografických, ekonomických, politických, technických faktorů působící v okolí 

podniku (Kaňovská, 2009). 

 

Tab. 1: SWOT analýzy (Zdroj: Kaňovská, 2009) 

 S – silné stránky W – slabé stránky 

O – příleţitosti Strategie SO Strategie WO 

T – hrozby Strategie ST Strategie WT 

 

2.8.4 Analýza aktiv 

Analýzu aktiv je vhodné realizovat, pokud není implementován systém řízení bezpečnosti 

informací (ISMS) nebo jako doplněk jedné z oblastí ISMS a to konkrétně A. 5 Řízení aktiv.  

Příklad tabulky pro jednoduché vyhodnocení významu aktiv. 
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Tab. 2:Příklad tabulky pro analýzu aktiv (Zdroj: Sedlák, 2012) 

Aktivum Zdroj Hodnota 

Software Antivirový software 1 
  Databáze 2 

Hardware Zálohování dat 2 

  Bezpečnost sítě 1 
Sluţby Připojení na server 2 
  Posílaní dat 1 

Informace Systémová dokumentace 3 

  Zasílání mailu 3 

  Uţivatelské informace 1 

 

Vzhledem k tomu, ţe společnost Gordic spol. s r.o. má implementován ISMS ve smyslu 

ISO27001, byla prováděna analýza celého systému řízení bezpečnosti informací a nikoli 

pouze analýza aktiv.  

 

2.8.5 Analýza rizik 

Analýzu rizik (hrozeb) je opět vhodné realizovat, pokud není implementován systém řízení 

bezpečnosti informací (ISMS) nebo jako doplněk některých oblastí ISMS. Příklad tabulky 

pro jednoduché vyhodnocení pravděpodobnosti hrozeb. 

Tab. 3: Analýza rizik (Zdroj: Sedlák, 2012) 

Hrozba Pravděpodobnost Příklad zranitelnosti 

Narušení bezpečnosti 4 nedostatečná ochrana 

Selhání aplikace 3 velké mnoţství dat 

Selhání serveru 4 velké mnoţství dat 

Neoprávněný vstup 2 proniknutí přes firewall 

Selhání komunikace 3 nezabezpečení sítě 

Přečtení informací 2 nedostatečné krytování 

Odcizení informací 2 slabé zabezpečení 

Nechtěné zprávy 5 zkolabování ověřování přes filtr 

Špatná autorizace 2 ztracení nebo odcizení registračních dat 

 

Vzhledem k tomu, ţe společnost Gordic spol. s r.o. má implementován ISMS ve smyslu 

ISO27000, je analýza rizik (hrozeb) součástí téměř kaţdé oblasti systému řízení 

bezpečnosti informací a nebyla tedy v mé práci pouţita samostatně.  
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2.8.6 Maticová metoda 

Maticová metoda je kombinací analýz aktiv a rizik. Je lepší neţ samostatné analýzy aktiv a 

rizik, neboť poskytuje zajímavější měřitelné a porovnatelné kvantifikační ukazatele – míry 

rizik. Je opět ji vhodné realizovat pokud není implementován systém řízení bezpečnosti 

informací (ISMS) nebo jako doplněk některých oblastí ISMS. Příklady tabulek pro 

vyhodnocení míry rizik: 

Tab. 4: Stupnice hodnot (Zdroj: Řezáč, 2012) 

ţádný dopad 1 

zanedbatelný dopad 2 

potíţe a finanční ztráty 3 

váţné potíţe a velké ztráty 4 

existence potíţí 5 

Tab. 5: Maticová metoda – 1. krok (Zdroj: Sedlák, 2012) 

 

 

Po přepočtu Míry rizika: R = A * T * V 

Tab. 6: Maticová metoda – 2. krok (Zdroj: Sedlák, 2012) 

 

  

popis aktiv

Antivirový 

software

Databáze Zálohování 

dat

bezpečnost 

sítě

Připojení na 

server

Posílání 

dat

Systémová 

dokumentace

Zasílání 

mailu

Uživatelské 

informace

popis hrozeb

Narušení bezpečnosti 4 1

Selhání aplikace 3 3 3

Spadnutí serveru 4 2 1 2

Neoprávněný vstup 2 1

Selhání komunikace 3 1

Přečtení informací 2 1 3

Odcizení informací 2 1 2

Nechtěné zprávy 5 3

Špatná autorizace 2 1

3 13 2 3 2 1 11

V                      

Zranitelnost

A             

hodnota aktiv

popis aktiv

Antivirový 

software

Databáze Zálohování 

dat

bezpečnost 

sítě

Připojení na 

server

Posílání 

dat

Systémová 

dokumentace

Zasílání 

mailu

Uživatelské 

informace

popis hrozeb

Narušení bezpečnosti 4 12

Selhání aplikace 3 18 27

Spadnutí serveru 4 16 12 16

Neoprávněný vstup 2 2

Selhání komunikace 3 6

Přečtení informací 2 2 6

Odcizení informací 2 2 4

Nechtěné zprávy 5 45

Špatná autorizace 2 2

1 3 1

V                      

Zranitelnost
A             

hodnota aktiv
3 2 3 1 2 1
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Tab. 7: Hodnocení rizik (Zdroj: Sedlák, 2012) 

přijatelná 25 

střední 50 

vysoká 100 

 

2.8.7 Analýza HOS8 a nástroj ZEFIS 

Cílem metody HOS8 je posouzení informačního systému firmy z osmi klíčových 

oblastí. Patří mezi ně Hardware, Software, Orgware, Peopleware, Dataware, Costumers, 

Suppliers, Management IS. Pomocí metody zjistíme, zda jsou všechny tyto oblasti na 

stejné nebo blízké úrovni. Nevyváţenost u jednotlivých částí zpravidla vede k 

neefektivnosti celého systému a následné náklady jsou vţdy vyšší neţ u systému 

vyváţeného. Málo efektivní části systému pak sniţují úroveň celého systému.  

 

 

Obr. 6: Ukázkový příklad posouzení IS (Zdroj: Koch, 2011) 

 

Metoda HOS8 je zaloţena na vyhodnocení odpovědí jednoho respondenta, nejlíp 

manaţera firmy, který by měl co nejpřesněji popsat skutečný stav ve firmě. Jedná se o 

dotazník zahrnující okolo 80 otázek. Pokud daný pracovník managementu není schopný 

odpovědět na některé otázky, měl by si zjistit správnou odpověď od jiných pracovníků – 

CIO, CEO, ostatní manaţeři (Koch, 2011).  
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Zkoumané oblasti 

 

 Hardware - oblast zkoumá technické vybavení firmy, hardware.  

 Software - zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, snadnosti 

pouţívání a ovládání.  

 Orgware - zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů, doporučené 

pracovní postupy, bezpečnostní pravidla.  

 Peopleware - Oblast peopleware zahrnuje zkoumání uţivatelů informačních 

systémů. Tato oblast se především zaměřuje na pracovníky z pohledu jejich 

povinností vůči informačnímu systému.  

 Dataware - Daná oblast zkoumá data ve vztahu k jejich dostupnosti, správě a 

bezpečnosti.  

 Costumers(zákazníci) - Oblast zákazníků informačního systému. Tento pojem 

můţe být chápán jako skutečný zákazník, tedy někdo, kdo pouţívá část Vašeho 

systému určeného pro zákazníky, jako elektronický obchod. Celý informační 

systém pouţívá v případě, ţe ho pronajímáte zákazníkům, systém pro podporu 

zákazníků a podobně.  

 Suplpliers (dodavatelé) - V oblasti dodavatelů je dodavatelem myšlen ten, kdo 

pro Vás zajišťuje provoz informačního systému, nikoli ten, kdo Vám jej dodal či 

vytvořil. Pokud se jedná o systém, jehoţ provoz a podpora jsou zajišťovány 

jinou organizací, je pojem dodavatel chápán v obvyklém smyslu. Jestliţe jsou 

provoz nebo podpora informačního systému zajišťovány přímo pracovníky Vaší 

firmy, pak pod pojmem dodavatel informačního systému jsou myšleni tito 

pracovníci.  

 Management IS -oblast management zkoumá řízení informačních systémů ve 

vztahu k informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a 

vnímání koncových uţivatelů informačního systému (Koch, 2011). 
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Výstupem této metody, po zpracování a vyhodnocení otázek a vytvořením grafických 

zobrazení, je zjištění souhrnného stavu informačního systému. Ten je rozdělen v 5 

úrovních: 

 

1. Znamená velmi nízkou úroveň stavu IS, 

2. Nízká úroveň IS, 

3. Střední úroveň IS, 

4. Vysoká úroveň IS, 

5. Velmi vysoká souhrnnou úroveň stavu IS. 

 

Metodou zjistíme také, zda li je vyváţený, popřípadě, které oblasti zaostávají za jinými 

a zda je tedy potřeba o vylepšení, aby IS pracovala efektivně. Pomocí této metody 

můţeme, také zjisti, jestli IS vyhovuje potřebám podniku nebo je nutná rekonstrukce 

(Koch, 2011).  
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3 Analýza problému 

3.1 Charakteristika společnosti 

3.1.1 Základní údaje o společnosti 

 

Obchodní jméno:   GORDIC spol. s r. o. 

Sídlo:    Erbenova 4, Jihlava, 586 01 

Datum zaloţení:                1. 2. 1993 

IČ:    47903783 

DIČ:                                 CZ47903783 

Právní forma:                společnost s ručením omezeným 

Statutární zástupce    Ing. Jaromír Řezáč, jednatel – generální ředitel 

Telefon:                           567 309 136, 567 303 601 

Fax:                                    567 307 343  

E-mail:                              gordic@gordic.cz 

Internetová adresa:          www.gordic.cz 

Zápis do obchodního rejstříku:  Krajský soud v Brně oddíl C, vloţka 9313 

 

Předmět podnikání 

 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, 

 nákup zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 zpracování dat, sluţby databank, správa sítí, 

 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a sluţeb, 

 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

 projektová činnost v oblasti výpočetní techniky a datových komunikačních 

systémů.  

mailto:gordic@gordic.cz
http://www.gordic.cz/
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3.1.2 Organizační struktura 

 

 

 

Obr. 7: Organizační struktura společnosti (Zdroj: Řezáč, 2012, s. 12) 

 

3.1.3 Struktura servisní sítě 

 

Obr. 8: Struktura servisní sítě(Zdroj: Řezáč, 2012, s. 12) 
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3.1.4 Profil společnosti 

 

GORDIC je jiţ přes 20 let lídrem v oblasti ekonomických a agendových systémů pro 

veřejnou správu s důrazem na odbornost, stabilitu, dosaţitelnost a v neposlední řadě na 

ohleduplnost a efektivitu, které úřady veřejné správy jiţ v konstantně hektické a 

rozpočtově napjaté době potřebují. Z tohoto důvodu hlavním úkolem společnosti 

GORDIC pro příští období bude opět stabilizovat, udrţovat a zkvalitňovat všechny 

komunikační, obchodní a servisní vztahy se všemi svými současnými i budoucími 

zákazníky a to nejenom odpovědnou údrţbou a permanentní inovací všech svých 

produktů, ale zejména kvalitními sluţbami komplexní podpory. Kromě moderních 

prostředků komunikace jako jsou portály, servicedesky, videokonference je nutné 

udrţovat a efektivně vyuţívat i rozsáhlou celoplošnou servisní síť s několika sty 

certifikovanými pracovníky.  

 

Hlavním produktovými pilíři jsou vlastní softwarové produkty GORDIC WIN a GINIS 

k nimţ má GORDIC od doby své existence výhradní autorská a distributorská práva, 

díky nimţ lze ve veřejných soutěţích, kde je poţadována kontinuita a stabilita, 

oprávněně vyuţívat zákonný institut JŘBÚ (jednacího řízení bez uveřejnění).  

 

Oba produkty jsou postaveny a udrţovány na nejnovějších trendech a technologiích, 

včetně podpory a integrace moderních komunikačních prostředků.  Moduly v GORDIC 

WIN jsou autonomní s velmi flexibilní stavebnicovou architekturou. Naopak moduly a 

vrstvy GINISu jsou velmi silně prointegrovány. GINIS pro svoji robustní architekturu a 

díky vlastní moderní otevřené a standardizované integrační platformě na bázi SOA 

(XRG) umoţňuje nejenom tvorbu technologicky nezávislých kompozitních aplikací, ale 

i integraci aplikací jiných výrobců. Je určen především pro velké a střední organizace 

veřejné správy, pro podporu rozsáhlých administrativních, ekonomických agendových 

procesů veřejné správy včetně jejich napojení na datové schránky a základní registry 

veřejné správy. Jeho administrativní a ekonomický subsystém je efektivně vyuţitelný i 

pro podporu rozsáhlých administrativních, ekonomických procesů organizací 

nevýrobního typu, bank, pojišťoven, distribučních a energetických firem, tedy u 
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organizací, kde existuje rozsáhlá administrativa nad heterogenními (elektronickými i 

papírovými, veřejnými a utajovanými) dokumenty.  

  

Společnost GORDIC vyvíjí, udrţuje a poskytuje standardizované a moderní 

programové vybavení včetně příslušných metodik (jednotné metodiky účetnictví a 

rozpočtu pro rozpočtovou i příspěvkovou oblast veřejné správy, metodiky DPH, 

metodiky PAP – pomocné analytické evidence, metodiky o účtování a odpisech 

majetku, metodiky výkonu spisové sluţby a správního řádu a mnoho dalších agendově 

specializovaných metodik (Řezáč, 2012). 
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3.1.5 Finanční hodnocení a lidské zdroje 

 

 

Graf. 1: Vývoj tržeb, nákladů a zisku GORDIC spol. s r.o. (Zdroj: Řezáč, 2012) 

 

Tab. 8: Vývoj tržeb, nákladů a zisku GORDIC spol. s r.o. (Zdroj: Řezáč, 2012) 

Rok(účetní období) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Trţby v mil. Kč 240,84 263,43 257,45 349,26 349,05 331,67 413,19 433,69 475,64 726,23 779,96 790,33 650,85 

Náklady v mil. Kč 217,52 243,15 242,48 325,61 337,48 320,65 375 410,76 459,79 679,6 734,38 724,28 617,32 

Zisk v mil. Kč 23,32 20,18 14,97 23,65 11,57 11,02 38,19 22,93 15,85 46,63 45,47 66,05 33,52 

 

Dobrá úroveň všeobecného vzdělání stávajících zaměstnanců je u většiny podloţena i 

dostatečnou odbornou praxí a dále prohlubována cílevědomou odbornou přípravou 

v rámci interních a externích kurzů a školení. Odborná školení a kurzy jsou nedílnou 

součástí zvyšování odborné úrovně zaměstnanců. Společnost disponuje stabilními 

vysoce odbornými a personálními týmy a přes trvající hospodářskou recesi uzavřela 

pracovní poměry s dalšími novými zaměstnanci. 
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3.1.6 Produkty a služby 

 

Společnost GORDIC se specializuje na tvorbu a dodávky flexibilního software a 

poskytování komplexní podpory jeho uţivatelům v oblasti státní správy, samosprávy a 

bankovnictví.  

 

Realizaci dodávek komplexního řešení informačních systémů zajišťuje mimo jiné 

v rámci: 

 

 Zpracování studií, analýz a projektů,  

 řízení projektů, 

 komplexní aplikační, technickou a metodickou podporu, 

 systémovou integraci aplikací, 

 vývoj programů na zakázku, 

 implementace informačních systémů 

 autorizovaná školení uţivatelů. 

 

Společnost klade velký důraz na dodávku informačních systémů zároveň s metodikou 

pouţití v souladu s legislativními předpisy pro jednotlivé agendy. 

 

Klíčové produktové řady: 

 

 GINIS (G1) 

 GORDIC WIN (G0 + G3) 

 EIGER (G2) 

 GIPAS INTEGROVANÉ PRODUKTY A SLUŢBY (G4)  
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3.1.7 Certifikace společnosti 

Společnost GORDIC spol. s r. o. permanentně udrţuje a zkvalitňuje procesy ve shodě s 

poţadavky norem ISO9001 od roku 2001, ISO 20000-1 od roku 2009 a ISO 27001 od 

roku 2012. Dále je drţitelem „Osvědčení podnikatele“ ve smyslu zák. 412/2005 Sb. o 

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti pro stupeň utajení 

„TAJNÉ“. 

 

Implementace a údrţba procesů ve smyslu výše uvedených norem a certifikátů 

významně ovlivňuje a je ovlivňována vnitřním informačním systémem společnosti 

(Řezáč, 2012). 

 

3.1.8 QMS společnosti 

Jakost procesů je zajištěna zavedeným a certifikovaným systémem QMS podle normy 

ISO 9001:2001. Společnost vlastní certifikát jak s akreditací ČIA (Český institut pro 

akreditace), tak i s mezinárodně respektovanou britskou akreditací UKAS, potvrzující 

shodu firemního systému managementu jakosti s výše uvedenou normou, pro oblast 

„Návrh, vývoj, dodávání, implementace a servis programového vybavení včetně 

metodických předpisů a školení uţivatelů, systémová integrace a řízení projektů 

výstavby a rozvoje informačních systémů.  

Politika jakosti 

 

Politika jakosti je základním dokumentem pro systém řízení kvality (QMS
11

). 

 

Ve společnosti jsou stanoveny následující zásady politiky jakosti: 

 

Zabezpečovat spokojenost zákazníků prostřednictvím uspokojení potřeb zákazníků 

poţadujících řešení konkrétního problému zabezpečením odpovídajícího programového 

vybavení v kombinaci s poskytovanými sluţbami a metodikou činností, tj. komplexní 

uspokojení potřeb zákazníka v dané oblasti firmou GORDIC, 

 

                                                 
11

 QMS - Quality Management Systems 
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 sniţovat pracnosti procesů a tím i finančních nákladů, 

 zabezpečovat nabídku programových produktů na technologiích odpovídajících 

dané době, 

 zvyšovat stabilitu programového vybavení, 

 zvyšovat uţitné hodnoty programového vybavení, 

 zabezpečit průhlednost vnitrofiremních procesů, zejména potom těch, které se 

provádí v týmové spolupráci, 

 jak ve smyslu informačních systémů, tak ve smyslu technologických platforem, 

 vývoj nových postupů zpracování jednotlivých agend se zaměřením na jejich 

dokonalejší funkce, 

 přezkoumání dostatečnosti kapacit určených pro podporu provozu jednotlivých 

zákazníků.  

 

Příručka jakosti, směrnice, procesy a jejich dokumentace 

 

Tab. 9: Příručka jakosti, směrnice, procesy část. 1 (Zdroj: Řezáč, 2012) 

PJ Příručka jakosti 

S1.1 Řízení dokumentace, údajů a ZJ 

S1.2  Organizační řád 

S1.3 Spisový řád 

S1.4  Zlepšování jakosti 

S1.5 Personalistika 

S1.6 Prověřování SJ 

S1.7 Zdroje a infrastruktura 

S1.8 Nakupování 

S1.9 Neshody, reklamace a stíţnosti 

S2.1 Příjem zakázky 

S2.2 Návrh 

S2.3 Realizace zakázky 
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S2.4 Servis 

S3.1 Zakázky GDZ a nakupování 

S3.2 Řízení dodavatelů GDZ 

S4.X Ochrana utajovaných skutečností 

 

Tab. 10: Příručka jakosti, směrnice, procesy část. 2 (Zdroj: Řezáč, 2012) 

P1.1 Seznam záznamů jakosti 

P1.2  Ukládání dokumentace 

P1.3 Pravidla pro pouţívání značky GORDIC® 

P1.4 Vnitropodnikové účetní směrnice 

P2.1 Řízení projektu 

P2.2 Zpracování nabídky 

P2.3 Analýza 

P2.4 Standardy vývoje 

P2.5 Testování 

P2.6 Management konfigurace 

P2.7 Metodika 

P2.8 Školení 

P2.9 Výroba dokumentace, CD, PID 

P2.10 Integrace webovými sluţbami XRG 

P2.11 Návrh smlouvy (SOD) 

P3.1 Zpracování dat a ochrana osobních údajů 
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3.1.9 SWOT analýza společnosti 

 

 

Obr. 9: SWOT analýza společnosti (Zdroj: Řezáč, 2012) 

 

Silné stránky 

Specializace, historie, zkušenost, transparentnost, důvěryhodnost astabilita české firmy 

se 100% českým kapitálem, vlastní vývoj v nejmodernějších technologiích, komplexní 

portfolio sluţeb, silná vlastní distribuční síť, efektivní spolupráce s externími 

obchodními a marketingovými partnery. 

 

Slabé stránky 

Slabou stránkou firmy je decentralizovaný marketing, firma by měla více investovat do 

vlastní propagace. Obtíţná a neefektivní spolupráce s externími partnery v oblasti IT, 

slabě oslovená komerční sféra, silná konkurence, málo účinná expanze na zahraniční 

trhy. 

SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

  

HROZBY 

S W 

O T 

 Současné pokrytí cca 70 % trhu 

veřejné správy 

 Důkladná znalost problematiky ve 

veř. správě  

 Rozsáhlá a kvalifikovaná síť 

komplexní podpory 

 Nekoordinovaný marketing přes 

distributorskou síť 

 Klesající výnosnost distributorské sítě 

 Neefektivní expanze na zahraničních 

trzích 

 Růst cen, mezd a daní, neflexibilní 

trh práce 

 Nekalá konkurence, cenový dumping 

 Destrukce distribuční sítě a přímého 

vztahu k zákazníkům 

 Rozvoj nových distribučních kanálů 

 Efektivní technologie pro školení (e-

learning) 

 Bolesti zákazníků vyvolané zákonem  

 Oslovení nových zákazníků 
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Příležitosti 

Zváţit moţnosti vyuţití volných peněţních prostředků, rozšířit aktivity firmy nebo 

investiční činnost, čímţ se vylepší portfolio a obraz společnosti. Společnost by měla 

vhodně investovat a expandovat na nové zejména zahraniční trhy. 

 

Hrozby 

Se vstupem do Evropské unie se zlepšil přístup k trhu jak firmě, tak ale i pro 

konkurenční firmy. Hrozbou jsou velké konkurenční firmy z evropské unie s dostatkem 

kapitálu a technologií pro úspěšný vstup na český trh. Dochází k agresivní globalizaci, 

bohuţel často na úkor kvality. Druhou významnou hrozbou jsou potom tuzemské firmy, 

které v boji o přeţití dramaticky dumpingují ceny, často aţ na hranu bankrotu.  

 

3.2 Informační systémy a infrastruktura společnosti 

 

Informační systémy, infrastruktura a technologie jsou popsány, udrţovány a 

zkvalitňovány ve smyslu ISO 9001 a její směrnice S1.7, zdroje a infrastruktura 

zavedeného a udrţovaného QMS společnosti (viz kap. 3.1.8) a ve smyslu ISO27001 a 

jejích směrnic. 

 

Informační systémy jsou rozdělené na čtyři bezpečnostní oblasti. Informační systémy 

poboček a distributorů i jejich data jsou topologicky oddělené a data mezi nimi se 

pravidelně replikují. Nastavení bezpečnostních prvků mezi oblastmi je realizováno 

zejména z pohledu vysoké bezpečnosti. Topologie a propojení je vidět v příslušných 

procesních diagramech uvedených v této kapitole. Aktuální stav technického vybavení 

je vidět v příslušných specifikacích jednotlivých částí informačního systému uvedených 

v kap. 3.2.1.1. aţ 3.2.1.12. V uvedených specifikacích jsou všechny klíčové informační 

systémy společnosti, které firma profesionálně vyvíjí pro účely prodeje a distribuce a 

samozřejmě je pouţívá i pro vlastní účely. Kromě nich jsou pouţívány i informační 

systémy poskytované jinými dodavateli. Tyto jsou určeny pro bezpečnostní a speciální 

účely. Jejich nákup a provoz je realizován na bázi konkrétních SLA. Některé z nich jsou 



51 

 

 

 

společnosti poskytovány formou SaaS a PaaS. Většina těchto systémů je provozována 

v interním cloudu k plné spokojenosti vedení, správců i uţivatelů.  

 

3.2.1 Informační systémy společnosti 

Na následujících stránkách uvedený funkční model zobrazuje informační systémy 

společnosti formou diagramu toku dat (DFD) v Yourdon-Coadově konvenci. Uvedený 

funkční model popisuje hlavní informační systémy společnosti a toky dat mezi nimi. 

Popisuje i hlavní informační terminátory, procesy a úloţiště. Uvedený funkční model je 

opět zpracován ve vývojovém prostředí Case Studio 2 ver. 2.25.0 od firmy Quest 

Software, Inc. Příslušný soubor s daty je elektronickou přílohou této diplomové práce.  

 

Informační systémy a jejich úloţiště jsou indexované podle tříd standardizovaných 

jednoznačných topologických identifikátorů společnosti, tzv. organizačních jednotek 

(ORJ), které jsou čtyřmístné a třídou je myšlena první cifra tohoto identifikátoru. 

 

 0XXX – organizační jednotky centrály GORDIC Jihlava 

 1XXX – organizační jednotky pobočky GORDIC Praha 

 2XXX – organizační jednotky pobočky GORDIC Brno 

 3XXX – organizační jednotky pobočky GORDIC Ostrava 

 4XXX – organizační jednotky distributora GORDIC – západ 

 5XXX – organizační jednotky distributora GORDIC – východ 

 6XXX – organizační jednotky distributora GORDIC – sever 

 7XXX – organizační jednotky distributora GORDIC – jih 

 8XXX – organizační jednotky pobočky GORDIC Bratislava 
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Informační systémy jsou podle bezpečnostní politiky rozděleny do čtyřech 

bezpečnostních zón. 

 

 0 – Demilitarizované zóny úrovně 0 v centrále, u poboček a distributorů pro 

vnější informační systémy 

 1 – Militarizované zóny úrovně 1 v centrále, u poboček a distributorů pro vnitřní 

administrativní informační systémy 

  2A – Militarizované zóny úrovně 2 v centrále, u poboček a distributorů pro 

vnitřní ekonomické informační systémy 

 2B – Militarizované zóny úrovně 2 v centrále, u poboček a distributorů pro 

vnitřní informační systémy sekcí metodiky, vývoje a podpory  

 

Bezpečnostní zóny jsou od sebe odděleny bezpečnostním, technickým a programovým 

vybavením.   

 

 

Obr. 10: Bezpečnostní zóny informačního systému společnosti (Zdroj: Vlastní, 2014) 

  

1 

2B 2A 

0 
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Obr. 11: Informační systémy - militarizovaná zóna 2A (Zdroj: Vlastní, 2014) 
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Obr. 12: Informační systémy - militarizovaná zóna 1(Zdroj: Vlastní, 2014) 
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Obr. 13: Informační systémy - demilitarizovaná zóna 0 (Zdroj: Vlastní, 2014) 
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Obr. 14: Informační systémy - militarizovaná zóna 2B(Zdroj: Vlastní, 2014) 
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3.2.1.1 EIS0 Ekonomický informační systém centrály 

 

3.2.1.2 EIS1-8 Ekonomický informační systém poboček a distributorů 
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3.2.1.3 EIS0 R0 Replikační ekonomický informační subsystém centrály 

 

3.2.1.4 EIS0 AS Agregační ekonomický informační subsystém centrály 
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3.2.1.5 AIS0 Administrativní informační systém centrály 

 

3.2.1.6 AIS1-8 Administrativní informační systém poboček a distributorů 
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3.2.1.7 VaTIS Informační systém metodiky, vývoje a podpory 

 

3.2.1.8 ExIS Imp Agregační a importní subsystém 
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3.2.1.9 ExIS0 Externí informační systém centrály 

 

3.2.1.10 ExIS1-8 Externí informační systémy poboček a distributorů 
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3.2.1.11 Terminátory 

 

3.2.1.12 Datastory 
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3.3 Popis, výsledky a doporučení z jednotlivých analýz 

 

Základní přístup spočívá v zavedení určité sady bezpečnostních opatření bez 

podrobnější analýzy (např. dle doporučení některých bezpečnostních norem). Lze 

realizovat rychle, nevýhodou je neznalost míry rizik a tudíţ moţná neadekvátnost 

bezpečnostních opatření. 

 

3.3.1 Analýza podle ISO 27001 

Analýza byla provedena za jednotlivé oblasti a cíle katalogu opatření ISMS podle 

ISO/IEC 27001 s váhovým ohodnocení stavu a doporučením změn. Byly hodnoceny 

oblasti A.5 aţ A.15. Jako nástroj pro tuto analýzu byl vyuţit MS Excel 2007, pro tyto 

účely by stačila i verze 2003. Pro vyhodnocování byly pouţity automatické filtry a 

operativní přetřiďování. Příslušný soubor s daty je elektronickou přílohou této 

diplomové práce.  

Tab. 11: Popisy a hodnoty stavu opatření (Zdroj: Vlastní, 2014) 

Popis stavu opatření Hodnota 

Stav výborný, ţádné riziko a nedostatek 1 

Stav chvalitebný, nevýznamné riziko, drobné nedostatky 2 

Stav dobrý, střední riziko, významné nedostatky 3 

Stav dostatečný, závaţná rizika, zásadní nedostatky 4 

Stav nedostatečný, havarijní rizika a nedostatky 5 
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Tab. 12: Vzorek dat z analýzy podle ISO 27001 (Zdroj:Vlastní, 2014) 

 

 

Výsledky analýzy v implementaci opatření podle ISO/IEC 2700 jsou přehledně uvedené 

v níţe uvedené tabulce, která vznikla vyfiltrováním všech řádků zdrojové listu v Excelu 

podle kumulativních úrovní 0 aţ 2.  Úroveň 0 dává pohled na kvalitu implementace 

systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Přepočítaná hodnota 1,8 vypovídá o 

vysoké kvalitě zavedení a udrţování ISMS, ale upozorňuje kromě vynikajících oblastí 

na oblasti zřetelně slabší. Příleţitosti ke zlepšení spatřuji zejména ve formální stránce 

dokumentace A.5 (přepočítaná hodnota 2,7), dále v řízení aktiv A.8 (přepočítaná 

hodnota 2,5) a zvládání bezpečnostních incidentů A.13 (přepočítaný hodnota 2,8). 
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Tab. 13: Výsledky analýzy v úrovních 0-2 podle ISO 27001 (Zdroj:Vlastní, 2014) 
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3.3.2 Analýza SWOT IT 

 

 

Obr. 15: SWOT analýza (Zdroj: Řezáč, 2012) 

 

Silné stránky 

Firma disponuje velmi silným hardwarovým zázemím. Mobilní, klientské i serverové 

stanice jsou dostatečně dimenzované. Software je však její dominantou, patří mezi 

jedničky v oblasti informačních systémů veřejné správy. Systémy produkované 

společností patří mezi nejrobustnější systémy v oblasti ekonomické a administrativní. 

Společnost tedy vyuţívá vlastní nejmodernější moduly a navíc je tedy má zadarmo. 

Společnost má implementován systém managementu jakosti ve smyslu normy ISO9001 

a má velmi kvalitně zaveden a udrţován systém řízení bezpečnosti informací ve smyslu 

normy ISO 27001. Mimo jiné je certifikována NBÚ na stupeň „Tajné“. Pracovníci 

udrţující systém a výkonní agendoví specialisté tvoří stabilizovaný a kompaktní tým. 

Data v systému jsou integrována, zabezpečena a pečlivě zálohována.  

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

  

HROZBY 

S 
 Silné hardwarové zázemí 

 Kvalitní systém řízení bezpečnosti 

informací 

 Využívání vlastních nejmodernějších 

modulů 
W 

 Zastaralejší systémový a kancelářský 

software 

 Nepravidelné školední pracovníků 

 Technické zázemí pro výkon agend 

O 
 Centralizace v interním cloudu 

 Zavést pravidelné školení 

pracovníků 

 Inovace externích informačních 

systémů 

T 
 Technologické trendy s vyšší 

náročností na hardware 

 Výpadek technologie (HW nebo SW 

chyba) 

 Lidský faktor (Nedostatečné 

proškolení zákazníkům) 
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Slabé stránky 

Systémový software a kancelářské balíky jsou sice efektivní a stabilní, ale mnohdy 

zastaralé (např. MS Windows 2003, MS Windows XP, MS Office 2003). Technické 

zázemí pro výkon agend je decentralizováno. Školení pracovníků je nepravidelné. 

Marketing vyuţívá málo účinné webové decentralizované prezentace a málo moderních 

prvků včetně slabšího designu. Data musí být sloţitě replikována, tím se zvyšují i 

bezpečnostní rizika s únikem dat. 

 

Příležitosti 

Agendy poboček a distributorů je vhodné centralizovat v interním cloudu. Zavést 

pravidelná školení pracovníků. Inovovat externí informační systémy, tedy mimo jiné 

zavést účinnější webové centralizované prezentace a více moderních prvků včetně 

nového moderního designu. Data budou centralizována, zmenší se tím i bezpečnostní 

rizika. Důsledněji implementovat slabší oblasti ISMS podle ISO 27000. 

 

Hrozby 

Kromě agresivní konkurence je nutné účinně bojovat i s vnitřními a vnějšími hrozbami. 

Klíčovými pojmy budou kvalitní řízení bezpečnosti informací, kybernetická bezpečnost, 

účinné obchodní strategie, nové technologické trendy a účinný marketing a distribuce.  
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3.3.3 Analýza efektivnosti ( ZEFIS) 

Efektivnost informačního systému jsem ověřoval i za pomoci webového systému ZEFIS 

(VUT FP odkaz), který je zaloţen na principu dotazování (výzkum) za pomoci 

elektronických formulářů. Systém nabízí dvě moţnosti měření, jak efektivnost 

informačního systému ověřit: 

- Efektivnost, 

- HOS8. 

Výsledky byly porovnávané s ostatními firmami a na základě těchto údajů nám systém 

ZEFIS vyhodnotil silné a slabé stránky pouţívaného informačního systému a definoval 

patřičná opatření, na které by se společnost resp. odpovídající sekce měla zaměřit. 

Příslušný soubor s daty je elektronickou přílohou této diplomové práce.  

 

3.3.3.1 Nastavení parametrů průzkumu 

Nastavení výběru - Srovnávací firmy: 

Odvětví:  vše 

Zaměstnanců:  vše 

Skupina:  vše 

Nastavení výběru - Vaše firma: 

Skupina:  vše 

Počty dotazníků 

Vašich dat:  36 

Srovnávacích:  5717 

3.3.3.2 Vaše firma 

Počet Vašich dotazníků je dostatečný k posouzení celé firmy, platnost výsledků lze 

zobecnit na celou firmu, byť s moţnými, ale nepříliš pravděpodobnými nepřesnostmi. 

 

3.3.3.3 Váš informační systém 

 Velikost informačního systému je úměrná velikosti Vaší firmy 

 Váš informační systém je poměrně starý, ke zváţení jeho náhrada 

 Největším problémem Vašeho informačního systému je pravděpodobně 

uţivatelská přívětivost a snadnost ovládání 
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 Největší předností Vašeho informačního systému je podle mínění respondentů 

pravděpodobně systém plně vyhovuje mým potřebám 

3.3.3.4 Vaši zaměstnanci 

 Vaši pracovníci mají stejné vzdělání jako pracovníci srovnávaných firem 

 Vaši pracovníci z průzkumu jsou v průměru starší neţ pracovníci srovnávaných 

firem. To nemusí být nijak na škodu. 

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

počítačům a informačním systémům neţ pracovníci srovnávaných firem. To 

můţe být konkurenční výhoda. 

 Vaši pracovníci z průzkumu uvedli, ţe informační systém pouţívají Většinu 

pracovního dne 

To je stejně často, jako pracovníci srovnávaných firem. 

 Podpora dalšího vzdělávání Vašich pracovníků je u Vaší firmy vyšší, neţ u 

ostatních srovnávaných firem. To můţe přinést konkurenční výhodu. 

3.3.3.5 Úroveň podpory 

 Spokojenost Vašich pracovníků s celkovou úrovní podpory při práci 

s informačními systémy je stejná jako u pracovníků ostatních srovnávaných 

firem. 

 Úroveň technické podpory (doba opravy, údrţba techniky) je velmi dobrá. 

 Poţadavky na změnu či instalaci programů jsou u Vaší firmy vyřizovány 

rychleji neţ u ostatních firem. 

 Spokojenost Vašich pracovníků s úrovní uţivatelské podpory při práci 

s informačními systémy je stejná jako u pracovníků ostatních srovnávaných 

firem. 

3.3.3.6 Úroveň řízení 

 Vaši pracovníci jsou o firemní strategii informováni stejně, jako pracovníci 

ostatních srovnávaných firem. 

 Informovanost Vašich pracovníků o jejich přínosu plnění podnikových cílů je 

větší neţ u pracovníků srovnávaných firem. To můţe indikovat velmi dobré 

řízení Vaší organizace. 
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 Pravidla pro práci s informačním systém a jejich dodrţování jsou u Vaší firmy 

na lepší úrovni jako u ostatních srovnávaných firem. Vaši pracovníci uvedli: 

Ano, existují, a jsou velmi tvrdě vyţadována a kontrolována 

3.3.3.7 Efektivnost informačního systému 

 Vaši pracovníci vnímají nezbytnost Vašeho informačním systémem pro jejich 

práci stejně jako pracovníci ostatní firem. 

 36 procent Vašich pracovníků z průzkumu si myslí, ţe by jim informační systém 

mohl více pomáhat v jejich práci. To je méně neţ u pracovníků srovnávaných 

firem. Zdá se, ţe Váš informační systém je efektivnější neţ u jiných firem. 

 72 procent Vašich pracovníků z průzkumu absolvovalo školení na informační 

systém. To je více, neţ u pracovníků srovnávaných firem. Můţe to indikovat 

vyšší efektivnost Vašeho informačního systému. 

 47 procent Vašich pracovníků má zájem o školení na informační systém. To je 

méně neţ u pracovníků srovnávaných firem. 

3.3.3.8 Bezpečnost informačního systému 

 Úroveň bezpečnostní politiky Vaší firmy a jejího dodrţování je vyšší neţ u 

srovnatelných firem. 

 Připojování soukromých zařízení do firemní počítačové sítě: riziko v této oblasti 

je u Vaší firmy niţší neţ u srovnatelných firem. 

 Připojování soukromých zařízení do firemní počítačové sítě jinými osobami neţ 

zaměstnanci: riziko v této oblasti je u Vaší firmy niţší neţ u srovnatelných 

firem. 

 Zálohování dat ve Vaší firmě se zdá být na vysoké úrovni. Zálohování dat 

uloţených na počítačích Vašich pracovníků: riziko v této oblasti je u Vaší firmy 

stejné jako u srovnatelných firem. 

 Mnoţství ztracené práce při havárii počítačů Vašich pracovníků je nejčastěji: 

Ţádné, všechna má data jsou mimo můj počítač. Ztráta dat: riziko v této oblasti 

je u Vaší firmy stejné jako u srovnatelných firem. 

 2 procent Vašich pracovníků má kritické neznalosti v oblasti bezpečnosti dat na 

jejich počítačích. Neuvědomují si, ţe ochrana přihlašovacím jménem a heslem 

do počítače nechrání data na něm, pokud je disk vymontován z počítače. 
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Doporučujeme lepší zabezpečení, hrozí ztráta firemních dat především u 

notebooků. 

 Dopad rizika zneuţití dat způsobenou ztrátou počítače ve Vaší firmě je 

nejčastěji: Ţádný, nemám na svém počítači ţádná firemní data, všechno je mimo 

můj počítač. Zneuţití dat: riziko v této oblasti je u Vaší firmy stejné jako u 

srovnatelných firem. 

 Riziko prozrazení přístupových hesel pracovníků: riziko v této oblasti je u Vaší 

firmy stejné jako u srovnatelných firem. Úroveň ochrany hesel je dobrá. 

 Vaši pracovníci reagujíce na moţné ohroţení bezpečnosti jejich počítače 

z internetu správně. Riziko špatné reakce na moţné bezpečnostní ohroţení jejich 

počítače z internetu: riziko v této oblasti je u Vaší firmy stejné jako u 

srovnatelných firem. 

 8 procent Vašich pracovníků má přístup na celý internet (bez omezení stránek). 

Pokud tito pracovníci nepotřebují internet pro svou práci, můţe jít o zbytečné 

zvýšení bezpečnostního rizika a moţné sníţení produktivity práce. Moţné 

ohroţení Vašich počítačů ze sítě internet:riziko v této oblasti je u Vaší firmy 

niţší neţ u srovnatelných firem. 

 Moţnost instalovat programy přímo Vašimi zaměstnanci na jejich počítače a 

tedy i (moţné)riziko trestně právní odpovědnosti za nelegální software a 

(moţné) ohroţení bezpečnosti informačního systému: riziko v této oblasti je u 

Vaší firmy stejné jako u srovnatelných firem. 

3.3.3.9 Chápání informačních systémů jako služby 

 Pracovníci Vaši firmy vnímají informační systém jako sluţbu méně neţ 

pracovníci ostatních firem. Neumí si příliš představit moţnost outsourcingu 

informačního systému (zajištění jinou organizací). 

 4 procenta pracovníků Vaší firmy, kteří mají zkušenosti s outsourcingem nebo 

externím zajištěním nějaké sluţby, má s ním pozitivní zkušenost. 

 73 procent pracovníků všech firem, kteří mají zkušenosti s outsourcingem nebo 

externím zajištěním nějaké sluţby, s ním má pozitivní zkušenosti. 
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3.3.3.10 Srovnání všech kapitol s ostatními firmami 

 

Graf. 2: Srovnání všech kapitol s ostatními firmami (Zdroj: ZEFIS, 2014) 

3.3.3.11 Celkové souhrnné srovnání s ostatními firmami 

 

Graf. 3: Celkové souhrnné srovnání s ostatními firmami (Zdroj: ZEFIS, 2014) 
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3.3.4 Analýza HOS 8 ( ZEFIS) 

Metoda HOS8 zjišťuje, zda je informační systém vyváţený. Graf generovaný systémem 

ZEFIS ukáţe, v kterých oblastech je systém horší, neţ by měl být vzhledem k jeho 

významu a doporučí, jak by jej bylo moţné zlepšit. Příslušný soubor s daty je 

elektronickou přílohou této diplomové práce.  

 

Zkoumané oblasti: Hardware, Software, Orgware, Peopleware, Dataware, Zákazníci, 

Dodavatelé, Management 

 

Obr. 16: Vyváženosti informačního systému (Zdroj: ZEFIS, 2014) 

 

Hardware  4 dobrá úroveň 

Software  3 spíše dobrá úroveň 

Orgware  4 dobrá úroveň 

Peopleware  4 dobrá úroveň 

Dataware  4 dobrá úroveň 

Zákazníci  4 dobrá úroveň 

Dodavatelé  4 dobrá úroveň 

Management IS  4 dobrá úroveň 
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3.3.4.1 Celkový stav systému 

Celková úroveň systému je dána jeho nejslabším článkem. Jak jiţ bylo zmíněno v 

úvodu metody, vycházíme z předpokladu, ţe optimální poměr nákladů k přínosu 

informačního systému je u systémů vyváţených, tedy takových, kde všechny části jsou 

přibliţně na stejné úrovni, a nejvýše tři zkoumané oblasti se neodlišují od ostatních 

nejvýše však o jeden stupeň hodnocení. 

 

 

Graf. 4: Celkový stav systému (Zdroj: ZEFIS, 2014) 

 

Celková úroveň informačního systému: 3 (spíše dobrá úroveň) 
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4 Vlastní návrhy řešení 

4.1 Informační strategie 

 

Důkladnější zapracování ISO 27001 do strategie firmy a provázání jejích směrnic i 

údrţby se směrnicemi ISO 9001. Synchronizovat audity ve smyslu ISO 9001, ISO 

20000-1 a ISO 27001 a z nich vyplývající opatření nejen pro sníţení nákladů s jejich 

popisem a udrţováním, ale zejména pro jejich vyšší účinnost. Dále je vhodné vnitřně 

implementovat veškerá nebo alespoň hlavní ustanovení Zákona o kybernetické 

bezpečnosti, včetně simulace hlášení k CERT a to i přesto, ţe GORDIC spol. s r.o. 

nebude pravděpodobně osobou ze zákona povinnou. Toto opatření je vhodné nejenom 

ke zvýšení vnitřní i vnější bezpečnosti, ale je pro společnost vhodnou příleţitostí, jak 

pilotně a včas ověřit komponenty informačních systémů včetně bezpečnostních prvků 

„sami na sobě“. Díky tomu nepopiratelně vzroste i kvalita společností dodávaných 

informačních systémů a jeho bezpečnostních komponent.  
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4.2 Identifikace problémů v jednotlivých oblastech IS 

4.2.1 Oblasti podle informačních systémů a jejich bezpečnostních zón 

Rozdělení informačního systému na bezpečnostní oblasti je vyhovující i přesto, ţe 

přináší problémy pro komunikaci mezi systémy i mezi lidmi, zejména proto, ţe 

nastavení bezpečnostních prvků mezi oblastmi je realizováno zejména z pohledu vysoké 

bezpečnosti. Bezpečnost je v tomto případě prioritou a nelze tedy doporučovat 

jakoukoli změnu. 

 

Problémem, který objem řešitelný je, je topologické oddělení informačních systémů a 

souvisejících dat poboček a distributorů. Lze jej charakterizovat z pozice udrţitelnosti 

jako velice náročný. Můţe způsobovat úniky dat a zároveň centrála pracuje s daty, která 

jsou aktuální bezprostředně po replikaci a to s půlměsíčním intervalem. Aktuální stav je 

vidět v příslušných procesních diagramech uvedených v kap. 3.2.1. 

 

Dalším identifikovanou hrozbou je systémové a kancelářské vybavení většiny stanic. 

Výhodou je, ţe je jednotné, stabilizované, s vysokou mírou zabezpečení a stoprocentní 

legálností. Nevýhodou je zastaralost některých částí a neexistence podpory ze strany 

dodavatele. Opatrnost při upgradech je odůvodnitelná nejenom z pohledu stability 

celého systému, ale zejména z pohledu ohleduplnosti k odborným agendovým 

pracovníkům. Nový a stále měněný a stále sloţitější koncept a design těchto částí 

informačního systému vede u mnoha pracovníků k jeho nepouţívání aţ obcházení. 

Zejména se jedná o operační systém MS Windows XP a kancelářský systém MS Office 

2003. MS Windows 7a MS Office 2007 jsou uţivateli vnímány poměrně dobře, 

obráceně MS Windows 8a MS Office 2010 jsou vnímány z mnoha pohledů negativně. 

Aktuální stav je vidět v příslušných specifikacích jednotlivých částí informačního 

systému uvedených v kap. 3.2.2. aţ 3.2.6 a 3.2.8. 

 

4.2.2 Oblasti podle ISO 27001 

Po analýze jsem identifikoval následující problémy v implementaci opatření podle 

ISO/IEC 27001, které jsou přehledně uvedené v níţe uvedené tabulce, která vznikla 
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vyfiltrováním všech řádků zdrojové listu v Excelu podle hodnot stavů opatření 3, 4 a 5 a 

podle konkrétních opatření, tedy úrovně 3. Uvedená doporučení jsou setříděna 

chronologicky podle jednotlivých oblastí. 

 

Tab. 14: Identifikace problémů podle ISO 27001se stavy 3-5 (Zdroj:Vlastní, 2014) 
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4.2.3 Oblasti podle SWOT IT 

Je vyuţíván výkonný hardware, efektivní a jednotný software, ale některé jeho 

komponenty jsou sice ověřené, stabilní a funkční, ale přesto zastaralé a bez podpory 

např. MS Windows XP na většině klientských stanic. Technické zázemí pro výkon 

agend je decentralizováno. Školení pracovníků je nepravidelné. Marketing vyuţívá 

málo účinné webové decentralizované prezentace a málo moderních prvků včetně 

slabšího designu. Data musí být sloţitě replikována. Tím se zvyšují i bezpečnostní 

rizika s únikem dat. Některé oblasti v systému řízení bezpečnosti informací jsou slabší. 

Informační podpora pro obchodní činnost je nedostatečná. 

 

4.2.4 Oblasti podle efektivnosti (ZEFIS) 

Podle reakcí uţivatelů, lze předpokládat, ţe uţivatelé a management nehodnotili celý 

informační systém, ale většinou pouze administrativní a ekonomický informační systém 

společnosti. 

 

Problémem můţe být, ţe informační systém je poměrně starý a s niţší uţivatelskou 

přívětivostí a snadností ovládání. A to i přesto, ţe podle mínění respondentů 

pravděpodobně systém plně vyhovuje potřebám společnosti i uţivatelů. Pouze 4 

procenta uţivatelů z průzkumu si myslí, ţe by jim informační systém mohl více 

pomáhat v jejich práci. Je to však méně neţ u pracovníků srovnávaných firem. Zdá se 

tedy, ţe informační systém je efektivnější neţ u jiných firem. I přesto, ţe zálohování dat 

se zdá být na vysoké úrovni je identifikován problém v zálohování dat uloţených na 

počítačích pracovníků i přesto, ţe všechna důleţitá data jsou na zabezpečených a 

zálohovaných serverech. Toto riziko je stejné jako u srovnatelných firem. 
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4.2.5 Oblasti podle HOS8 (ZEFIS) 

 

Nejproblémovější oblastí byl identifikován software, kde analýza o úrovni zkoumaného 

faktoru nedosáhla nejvyšší hodnoty, ale hodnoty o stupeň niţší. 

 

 

Graf. 5: Oblasti informačního systému podle HOS8 (Zdroj: ZEFIS, 2014) 

 

Bylo by dobré usilovat o jednotný způsob ovládání interních informačních systémů, 

vede to obvykle k efektivnější práci uţivatelů. Identifikovaným problémem je, ţe práce 

s informačním systémem není pro uţivatele asi příliš snadná a komfortní.  
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4.3 Návrhy zlepšení v jednotlivých oblastech IS 

4.3.1 Oblasti podle informačních systémů a jejich bezpečnostních zón 

 

Prvním návrhem na zlepšení podle této oblasti je sjednocení distribuovaných a 

topologických informačních systémů poboček a distributorů do jednoho zabezpečeného 

datového centra. Jako vhodné řešení lze doporučit formu interního cloudu se 

zabezpečeným přístupem s netriviální autorizací například přes VPN a klíče, včetně 

ověření přes SMS. Odpadnou velmi sloţité replikační a ověřovací subsystémy a zároveň 

budou všichni pracovníci pracovat s aktuálními daty. Navrhovaný stav je vidět 

v příslušných procesních diagramech uvedených níţe v této kapitole. 

 

Druhým návrhem je doporučení zavedení podporovaných a jednotných operačních a 

kancelářských systémů na většině stanic. Z pohledu stability, ohleduplnosti 

k uţivatelům a přiměřené přívětivosti navrhuji jako operační systém MS Windows 7a 

kancelářský systém MS Office 2007 nebo MS Office 2010. Operační systém MS 

Windows 8je uţivateli ve firmě vnímán negativně. Alternativou je však i počkat na 

vyšší verzi operačního systému MS Windows „9“ s příslušným kancelářským systémem 

a to i přes deklarované a nyní uţ reálné ukončení podpory Windows XP. Bezpečnost 

informačního systému z vnějšího prostředí je dominantně řešena rozdělením na 

militarizované zóny a bezpečnostními prvky, které nejsou dominantně opřeny o 

produkty MS. Z tohoto důvodu má tedy strategie opatrnosti a konzervativní zachování 

původních systémů reálné a akceptovatelné opodstatnění. Navrhovaný stav je vidět 

v příslušných specifikacích jednotlivých částí informačního systému uvedených v kap. 

4.4.1.1. aţ 4.4.1.10. 

 

Na následujících stránkách je tedy uveden funkční model, který zobrazuje návrhy na 

změny v informačních systémech společnosti formou diagramu toku dat (DFD) 

v Yourdon-Coadově konvenci. Uvedený funkční model popisuje hlavní informační 

systémy společnosti a toky dat mezi nimi. Počet informačních systémů se zmenšil pouze 

jeden, změnily se však zásadně jejich specifikace, včetně systémového a aplikačního 

programového vybavení. Počet úloţišť je zásadně redukován. Byl sníţen o čtyři 

úloţiště, coţ povede nejenom k vyšší efektivitě a výkonu informačních systémů, lze 
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však očekávat i značné finanční úspory, také i díky sníţení počtu a výběru 

efektivnějších platforem. Nezanedbatelné jsou i úspory nákladů za energii, provoz a 

údrţbu. Počet ani specifikace terminátorů se nezměnily. Uvedený funkční model je opět 

zpracován ve vývojovém prostředí Case Studio 2 ver. 2.25.0 od firmy Quest Software, 

Inc.  

 

Informační systémy jsou i nadále podle bezpečnostní politiky rozděleny do čtyř 

bezpečnostních zón. Jejich začlenění do těchto zón nebylo změněno. 
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Obr. 17: Návrh změny IS- militarizovaná zóna 2A (Zdroj: Vlastní, 2014) 
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Obr. 18: Návrh změny IS- militarizovaná zóna 1(Zdroj: Vlastní, 2014) 
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Obr. 19: Návrh změny IS- demilitarizovaná zóna 0 (Zdroj: Vlastní, 2014) 
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Obr. 20: Návrh změny IS- militarizovaná zóna 2B (Zdroj: Vlastní, 2014) 
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4.3.1.1 EIS0 Návrh změny pro ekonomický IS centrály 
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4.3.1.2 EIS1-8 Návrh změny pro ekonomický IS poboček a distributorů 
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4.3.1.3 EIS0 R0 Návrh změny pro replikační ekonomický IS centrály 

Tento poměrně funkčně a procesně sloţitý systém byl díky sjednocení úloţišť pro 

ekonomický systém zrušen bez náhrady. Všechna ekonomická data jsou na jednom 

místě, a tudíţ není nutné replikovat. 

 

4.3.1.4 EIS0 AS Návrh změny pro agregační ekonomický IS centrály 
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4.3.1.5 AIS0 Návrh změny pro administrativní IS centrály 
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4.3.1.6 AIS1-8 Návrh změny pro administrativní IS poboček a distributorů 
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4.3.1.7 VaTIS Návrh změny pro IS metodiky, vývoje a podpory 
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4.3.1.8 ExIS Imp Návrh změny pro agregační a importní subsystém 
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4.3.1.9 ExIS0 Návrh změny pro externí informační systém centrály 

 

4.3.1.10 ExIS1-8 Návrh změny pro externí IS poboček a distributorů 
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4.3.1.11 Návrh změny pro terminátory 

Terminátory v návrhu změněny nebyly, zůstávají jejich původní specifikace. 

 

4.3.1.12 Návrh změny pro datastory 
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4.3.2 Oblasti podle ISO 27001 

Hlavní doporučení pro zlepšení opatření podle ISO/IEC 27001 a podle nejvyšších 

hodnot přepočítaného stavu jsou přehledně uvedené v níţe uvedené tabulce, která 

vznikla přetříděním všech řádků zdrojové listu v Excelu podle nejvyšších hodnot 

přepočítaných stavů opatření a potom filtrovaných podle konkrétních opatření, tedy 

úrovně 3. Uvedená doporučení je vhodné doporučit realizovat pro zkvalitnění 

implementace ISO/IEC 27001, kterou jiţ společnost má zavedenou na celkově 

chvalitebné úrovni s hodnotou 1,8. 

 

Tab. 15: Doporučení zlepšení opatření podle ISO (Zdroj:Vlastní, 2014) 

 

 

4.3.3 Oblasti podle SWOT IT 

Udrţovat výkonné a jednotné prostředí na všech koncových i serverových zařízeních 

v souladu s vnějšími i vnitřními technologickými trendy. Technické zázemí pro výkon 

decentralizovaných agend je vhodné centralizovat formou zabezpečeného interního 

cloudu. Zavést pravidelná školení pracovníků s jejich vyhodnocováním a kariérní a 

finanční motivací. Po centralizaci nebudou data sloţitě replikována. Je vhodné zavést 

protokolárně zaznamenávanou a kontrolovanou a bezpečnou archivaci všech důleţitých 

dat. Je vhodné zkvalitnit slabší oblasti v systému řízení bezpečnosti informací, připravit 

vnitrofiremní formální hlášení informací ve smyslu kybernetické bezpečnosti. Dále 

efektivně informačními technologiemi a informacemi podpořit účinné obchodní 

strategie. Vyuţít nové technologické trendy. Zlepšit marketing a distribuci.  

 



96 

 

 

 

4.3.4 Oblasti podle efektivnosti (ZEFIS) 

Identifikovaný problém, ţe informační systém je poměrně starý nelze úplně akceptovat, 

protoţe systém je permanentně inovován a to jak co do metodiky, komfortních funkcí, 

tak i z pohledu nových technologických trendů. Otázku jak je systém starý je zavádějící 

a měla by být doplněna otázkou, jestli je metodicky a zejména technologicky a 

funkcionálně inovován. I přesto, ţe je systém efektivní, je nutné se zaměřit na 

uţivatelskou přívětivost a snadnost ovládání. 

 

Dále byl identifikován problém v zálohování dat uloţených na počítačích pracovníků. 

V tomto případě lze doporučit zavést pravidelný a bezpečný systém zálohování dat 

uloţených v pracovních stanicích. 

 

4.3.5 Oblasti podle HOS8 (ZEFIS) 

Problém identifikovaný v předchozí kapitole podle analýzy efektivnosti se objevil jako 

problém podle HOS8 a to softwarová část vnitřního informačního systému. Bylo by 

dobré usilovat o jednotný způsob ovládání, povede to obvykle k efektivnější práci 

uţivatelů. Lze doporučit úpravu nebo uţivatelskou konfigurace komunikačního 

prostředí systému na jednotný, jasný a přehledný styl, který bude uţivatelům více 

vyhovovat. 
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4.4 Rekapitulace hlavních návrhů na zlepšení v IS a ISMS 

V této kapitole rekapituluji z mého pohledu hlavní návrhy na doporučení k realizaci. 

Návrhy jsou subjektivní z mého pohledu, ale vzešly z četných diskuzí s managementem, 

správci a uţivateli. Jsou označeny pěti úrovněmi preferencí 0 aţ 4. Úrovně jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

Tab. 16: popis úrovně preference doporučení (Zdroj:Vlastní, 2014) 

Popis úrovně preference doporučení Hodnota 

Nepreferováno 0 

Nízká preference 1 

Střední preference 2 

Vysoká preference 3 

Nejvyšší preference 4 

 

4.4.1 Konkrétní návrhy podle oblasti A 

Tedy kvality a topologie informačních systémů popsané v kap. 4.3.1 : 

 

A. 1 Sjednocení distribuovaných administrativních a ekonomických informačních 

systémů poboček a distributorů do cloudu, do jednotného funkčního celku a do jednoho 

zabezpečeného datového centra. Stupeň preference3 – vysoká. 

A. 2.1 Ponechání stávajících funkčních a jednotných operačních a kancelářských 

systémů na většině stanic. S očekáváním vyšších a oblíbenějších verzí operačních a 

kancelářských systémů. Stupeň preference 3 –vysoká. 

A. 2.1 Upgrade stávajících funkčních a jednotných operačních a kancelářských systémů 

na většině stanic a to z pohledu stability, ohleduplnosti k uţivatelům a přiměřené 

přívětivosti na MS Windows 7a kancelářský systém MS Office 2007 nebo MS Office 

2010. Stupeň preference 2 – střední. 

A. 2.2 Upgrade stávajících funkčních a jednotných operačních a kancelářských systémů 

na většině stanic a na aktuální verze bez ohledu na uţivatele na MS Windows 8.1a 

kancelářský systém MS Office 2013. Stupeň preference 0 – nízká. 
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A. 3 Sjednocení externích informačních systémů centrály, poboček a distributorů do 

cloudu, do jednotného funkčního celku na bázi vývojového prostředí Kentico a do 

jednoho zabezpečeného datového centra. Stupeň preference 4 – nejvyšší.  

 

4.4.2 Konkrétní návrhy podle oblasti B 

Tedy kvality vedení systémů řízení bezpečnosti informací popsané v kap. 4.3.2 : 

 

B. 1 Monitorování pouţívání všech klíčových systémů a jejich pravidelné 

vyhodnocování. Stupeň preference 4 – nejvyšší.  

B. 2 Zdokonalit management bezpečnostních incidentů. Stupeň preference 4 – nejvyšší.  

B. 3 Zavést systém shromaţďování důkazů. Stupeň preference 2 – střední.  

B. 4 Důsledně systematizovat, formalizovat a centralizovat administrátorské a 

operátorské deníky. Stupeň preference 3 – vysoká.  

B. 5 Důsledně systematizovat, formalizovat a centralizovat záznamy selhání. Stupeň 

preference 4 – nejvyšší.  

B. 6 Důsledně a postupně zavést a udrţovat synchronizaci hodin všech informačních 

systémů. Stupeň preference 3 – vysoká.  

B. 7 Důsledně prosazovat zásadu prázdného stolu a prázdné obrazovky. Stupeň 

preference 3 – vysoká.  

B. 8 Formalizovat a zdokonalit procesy zabezpečení kontinuity společnosti včetně 

systematického hodnocení rizik. Stupeň preference 4 – nejvyšší.  
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4.4.3 Konkrétní návrhy podle oblasti C 

Tedy kvality informačních systémů z pohledu managementu a uživatelů podle 

SWOT v kap. 4.3.3 a  ZEFIS v kap. 4.3.4 a v kap. 4.3.5 : 

 

Některá doporučení se kryjí s doporučeními z ostatních analýz. Zbývající doporučení ze 

SWOT a ZEFIS jsou uvedeny níţe: 

 

C. 1 Pravidelná školení pracovníků s jejich vyhodnocováním. Stupeň preference 4 – 

nejvyšší.  

C. 2Zvýšení uţivatelské přívětivosti a snadnost ovládání. Stupeň preference 3 – vysoká.  

C. 3 Pravidelné zálohování dat v pracovních stanicích. Stupeň preference 3 – vysoká.  

 

4.4.4 Přehled návrhů 

 

Pro přehledné a variantní zpracování a jejich operativní ohodnocení vyuţiji pro tyto 

účely opět MS Excel. Příslušný soubor s daty je elektronickou přílohou této diplomové 

práce.  

 

Tab. 17: Vzorek detailních a součtových doporučení podle oblastí A, B a C (Zdroj: Vlastní, 2014) 
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Tab. 18: Rekapitulace doporučení podle oblastí A, B a C (Zdroj: Vlastní, 2014) 

Rekapitulace doporučení podle oblastí A, B a C 

Komplexní opatření pro zlepšení kvality IS a ISMS 

A. Kvalita a topologie systému (IS) 

A.1 Sjednocení distribuovaných administrativních a ekonomických informačních 

systémů poboček a distributorů do cloudu 

A.2.1 Ponechání stávajících funkčních a jednotných operačních a kancelářských 

systémů na většině stanic 

A.2.2 Upgrade stávajících funkčních a jednotných operačních a kancelářských systémů 

na většině stanic a to z pohledu stability, ohleduplnosti k uţivatelům a přiměřené 

přívětivosti na MS Windows 7 a kancelářský systém MS Office 2007 

A.2.3 Upgrade stávajících funkčních a jednotných operačních a kancelářských systémů 

na většině stanic a to z pohledu stability, ohleduplnosti k uţivatelům a přiměřené 

přívětivosti na MS Windows 8.1 a kancelářský systém MS Office 2013 

A.3 Sjednocení externích informačních systémů centrály, poboček a distributorů do 

cloudu 

B. Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) 

B.1 Monitorování pouţívání všech klíčových systémů a jejich pravidelné 

vyhodnocování 

B.2 Zdokonalit management bezpečnostních incidentů. 

B.3 Zavést systém shromaţďování důkazů 

B.4 Systematizovat, formalizovat a centralizovat administrátorské a operátorské deníky 

B.5 Formalizovat záznamy selhání 

B.6 Synchronizace hodin všech informačních systémů 

B.7 Zásada prázdného stolu a prázdné obrazovky 

B.8 Formalizovat a zdokonalit procesy zabezpečení kontinuity společnosti včetně 

systematického hodnocení rizik. 

C. Kvalita systému z pohledu managementu a uţivatelů (ZEFIS) 

C.1 Pravidelná školení pracovníků s jejich vyhodnocováním 

C.2 Zvýšení uţivatelské přívětivosti a snadnost ovládání 

C.3 Pravidelné zálohování dat v pracovních stanicích 
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4.5 Ekonomické zhodnocení 

Tab. 19: Ekonomické zhodnocení část 1(Zdroj: Vlastní, 2014) 

 

 

Realizace jednotlivých oblastí bude nejenom nákladově přijatelná, ale v některých 

případech bude mít dokonce výrazně pozitivní bilanci, byť odhad úspor nebo 

případných výnosů je jenom odhadem. 
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Tab. 20: Ekonomické zhodnocení část 2(Zdroj: Vlastní, 2014) 

 

4.5.1 Ekonomické zhodnocení návrhů zlepšení podle oblasti A, B a C 

 

Sjednocení distribuovaných administrativních a ekonomických systémů bude mít 

nejenom záporné náklady, tedy úspory, ale přinese i výnosy a celkově významný zisk. 

 

Ponechání stávající funkčních a jednotných operačních a kancelářských systémů 

varianta A.2.1. bude ve zvolené variantě nákladově neutrální oproti zřetelně nákladově 

významným upgradům uvedeným ve variantách A.2.2 a A.2.3.Nejvýznamnějším 

realizacím bude patřit zejména sjednocení externích informačních systémů (portálů), 

které bude nejenom nákladově záporné, s významnými úsporami, ale přinese díky 

kvalitnější a efektivnější nejdůleţitější webové prezentaci i významné výnosy. 

Pořizovací náklady za realizaci návrhů zlepšení podle oblasti A jsou odhadnuty na 

356.000,- Kč. Ve čtyřletém ţivotním cyklu realizace návrhů zlepšení podle oblasti A se 
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jiţ uplatní značné úspory i výše zmíněné výnosy. Celkově doporučené změny za oblast 

A uspoří na nákladech 240.000,- Kč a po započtení očekávaných výnosů přinesou zisk 

cca 2.640.000,- Kč.  

 

Realizace návrhů na zlepšení podle ISO27001 tedy podle oblasti B jsou většinou 

organizačně technického rázu a slouţí pro zlepšení jiţ zavedeného řízení bezpečnosti 

informací. Nejvýznamnější nákladovou poloţkou je návrh opatření B.1 pro rozšíření 

monitorování na všechny klíčových systémů společnosti. I tento návrh v čtyřletém 

ţivotním cyklu můţe být korigován případnými úsporami z realizace efektivnějších 

postupů a také z minimalizace rizik. Pořizovací náklady za realizaci návrhů zlepšení 

podle oblasti B jsou odhadnuty na 332.000,- Kč. Ve čtyřletém ţivotním cyklu realizace 

návrhů zlepšení podle oblasti B se mohou uplatnit i značné úspory, které jsou vlastně 

oceněním rizik. Celkové náklady jsou odhadnuty na 517.200,- Kč a po započtení 

oceněných rizik lze potenciálně uspořit cca 2.682.800,- Kč.    

 

Realizace návrhů na zlepšení podle SWOT a ZEFIS tedy podle oblasti C jsou opět 

většinou organizačně technického rázu a týkají se převáţně peopleware. Slouţí pro 

zlepšení a zkvalitnění školicích procesů týkajících se informačních systémů, dále 

zlepšení uţivatelského prostředí a zvýšení bezpečí dat na klientských stanicích. 

Nejvýznamnější nákladovou poloţkou cca 106.000,- Kč je pořizovací cena realizace 

návrhu opatření C.3pro pravidelné zálohování dat v klientských stanicích, jejichţ ztráta 

sice není pro společnost významná, ale určitě nepříjemná z pohledu komfortu a bezpečí 

jednotlivých uţivatelů. I tento návrh v čtyřletém ţivotním cyklu můţe být korigován 

případnými úsporami z realizace efektivnějších postupů a také z minimalizace rizik. 

Pořizovací náklady za realizaci návrhů zlepšení podle oblasti C jsou odhadnuty na 

160.000,- Kč. Ve čtyřletém ţivotním cyklu realizace návrhů zlepšení podle oblasti C se 

mohou uplatnit i značné úspory, které jsou vlastně oceněním rizik. Celkové náklady 

jsou odhadnuty na 246.000,- Kč a po započtení oceněných rizik lze potenciálně uspořit 

aţ cca 754.000,- Kč.    

 

Je nutno podotknout, ţe náklady s výjimkou hardwarových a nákupů cizího software lze 

chápat pouze za teoretické, neboť většinu prací si zabezpečí společnost vlastními silami.  



104 

 

 

 

4.6 Celkové zhodnocení 

 

Všechny doporučené návrhy je vhodné realizovat. Zejména realizace návrhů z oblasti 

A, tedy kvality a topologie informačních systémů, nejenom sníţí významně náklady, ale 

dokonce přinesou ještě významnější zisk. Realizace návrhů z oblasti B, zkvalitnění 

systému řízení bezpečnosti informací, jsou nákladově pozitivní, ale akceptovatelné, 

neboť přinesou vyšší bezpečnost práce s informacemi a sníţí tím rizika s únikem a 

ztrátou důleţitých informací pro společnost a její pracovníky. Realizace návrhů z oblasti 

C, pohledu vedení a uţivatelů interních informačních systémů společnosti, jsou také 

mírně nákladově pozitivní, ale akceptovatelné a nutné, neboť přinesou vyšší kvalitu 

informačního systému zpětnou vazbou od uţivatelů a také díky navrhovaným 

opatřením, zejména z oblasti systematického proškolování uţivatelů. Po ocenění rizik 

v oblasti B a C jsou všechny návrhy na zlepšení nákladově negativní. Pořizovací a 

celkové náklady, úspory a případné výnosy lze vidět v následující tabulce. 

 

Tab. 21: Celkové náklady, úspory a případné výnosy změn (Zdroj: Vlastní, 2014) 

Rekapitulace 
doporučení podle 

oblastí A, B a C 

Jednorázové 
náklady na 

realizaci 
opatření  

Celkové 
náklady na 
realizaci a 

údržbu 
opatření (TCO) 

Roční výnosy 
(úspory)po 

realizaci 
opatření  

Celkové výnosy 
(úspory) po 
realizaci a 

údržbu opatření  

Roční 
zisk/ztráta po 

realizaci 
opatření  

Celkový 
zisk/ztráta po 

realizaci 
opatření  

Komplexní opatření 
pro zlepšení kvality 
IS a ISMS 

848 000 Kč 523 200 Kč 1 650 000 Kč 6 600 000,00 Kč 1 731 200 Kč 6 076 800 Kč 

A. Kvalita a 
topologie systému 
(IS) 

356 000 Kč -240 000 Kč 600 000 Kč 2 400 000 Kč 749 000 Kč 2 640 000 Kč 

B. Systém řízení 
bezpečnosti 
informací (ISMS) 

332 000 Kč 517 200 Kč 800 000 Kč 3 200 000 Kč 753 700 Kč 2 682 800 Kč 

C. Kvalita systému z 
pohledu 
managementu a 
uživatelů (ZEFIS) 

160 000 Kč 246 000 Kč 250 000 Kč 1 000 000 Kč 228 500 Kč 754 000 Kč 

 

Jelikoţ pořizovací náklady v hodnotě 848.000,- Kč a celkové náklady při průběţné 

realizaci úspor ve čtyřletém ţivotním cyklu v hodnotě 523.200,- Kč lze realizaci všech 

uvedených návrhů více neţ doporučit. Navíc po započtení potenciálních výnosů lze 

dosáhnout úspor cca 6 mil. Kč za čtyřleté období. Významně se zvedne kvalita 

informačního systému, kvalita řízení bezpečnosti informací i uţivatelský komfort a 
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bezpečnost všech uţivatelů informačního systému. Navíc z pohledu trţeb (651 mil Kč 

za rok 2012), nákladů (617 mil. Kč za rok 2012) a zisku (34 mil. Kč za rok 2012) 

společnosti GORDIC spol. s r.o. jsou uvedené pořizovací a celkové náklady (TCO) 

téměř zanedbatelné. Náklady, výnosy a úspory jsou v tabulce uvedeny bez DPH, neboť 

společnost je plátcem daně z přidané hodnoty a kalkuluje ceny bez DPH. 
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5 Závěr 

V úvodu své diplomové práce jsem uvedl stručnou teorii k informačním systémům, dále 

související normy a legislativu. Kromě ISO 9001 bych rád upozornil na normu ISO 

27001 a její státně řízenou implementaci pro tzv. „povinné organizace“ a to Návrh 

zákona o kybernetické bezpečnosti.  

 

Dále jsem uvedl vhodné metody a prostředky analýz pro cíl mé práce, tedy pro 

zhodnocení kvality informačního systému a systému řízení bezpečnosti informací. Po 

stručném popisu společnosti GORDIC spol. s r.o. jsem provedl několik analýz 

seskupených do tří oblastí. 

 

Pro jejich vyhodnocení jsem pouţil oblíbený MS Excel 2007. Návrhy na opatření a 

včetně kalkulace celkových nákladů (TCO) a případných úspor a výnosů jsem 

klasifikoval pěti stupni podle důleţitosti a třemi úrovněmi z pohledu detailu. Do 

finálních návrhů jsem zapracoval jenom ty nejdůleţitější návrhy na zlepšení 

informačního systému společnosti.  Následně jsem je i finančně ohodnotil a doporučil.  

 

Hlavním přínosem mé práce bylo praktické odzkoušení a následné doporučení 

vhodných analýz pro splnění cílů mé diplomové práce, tedy pro zkvalitnění 

informačního systému. Pro procesní analýzu jsem pouţil výborný nástroj pro funkční 

modelování (DFD) a to Case Studio 2 ver. 2.25.0 od firmy Quest Software, pro analýzu 

ISO 27000 zase vhodně strukturované tabulky v MS Excel 2007 a pro zhodnocení 

kvality informačního systému z pohledu uţivatele a to i včetně srovnání se 

srovnatelnými organizacemi jsem pouţil efektivního a výborného nástroje ZEFIS.  

 

Neméně významným přínosem mé práce byla účelná analýza konkrétního systému 

společnosti. Po jejím finančním vyhodnocení musím konstatovat, ţe realizace 

navrhovaných opatření pro zlepšení je pro společnost velmi výhodná. Společnost 

nejenom zlepší svůj informační systém, ale také systém řízení bezpečnosti informací a 

v neposlední řadě i komfort a efektivitu svých pracovníků. 

 



107 

 

 

 

Metody vyuţité v mé diplomové práci doporučuji i ostatním společnostem, organizacím 

i ţivnostníkům. Kvalita informačního systému, bezpečnost informací i komfort a 

efektivita pracovníků je pro ně bez jakékoli nadsázky „ţivotně důleţitá“ a v případě 

bezpečnosti informací má i morální podtext.  
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