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Abstrakt 

Tato bakalářská práce analyzuje přípravu na návrh a zavedení informačního systému do 

konkrétní živnosti. Zavedení systému povede k lepší efektivitě práce a zlepšení služeb 

zákazníkům.  

Abstract 

This bachelor thesis deals with analysis of creating information system proposal and 

implementation into the specific trade. Implementation of the new information system 

will improve efficiency of the company and further customer services.  
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Úvod 

Informační systémy se v současné době staly součástí každé větší společnosti v celém 

spektru podnikatelských činností. Dochází díky nim k automatizaci, zjednodušení lidské 

práce a s tím spojenému snížení nákladů na provoz společnosti. 

Díky postupnému nárůstu informací, se kterými podnik pracuje, a díky zvyšování 

náročnosti zpracování a analýzy nových požadavků, neustále roste i náročnost na 

informační systémy. Proto permanentně dochází k jejich modernizaci. Všechny podniky 

ale mají své specifické požadavky, a proto je třeba zvolit to nejlepší možné řešení na 

daný konkrétní subjekt. 

Implementace informačního systému není jednoduchý proces. Nejdříve je nutné provést 

analýzu společnosti a na základě této analýzy najít nejvhodnější řešení, a to z různých 

aspektů: technického, uživatelsky přívětivého, ekonomického atd. Toto doprovází určitá 

rizika, jako například: nepochopení požadavků zákazníka, špatné porozumění struktury 

společnosti atd.  
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1 Cíl a metodika práce 

Cílem mé práce je zhodnocení situace a vytvoření návrhu informačního systému 

pro konkrétní živnost, registrovanou pod názvem Ing. Hana Stáňová, která je zaměřena 

na hostinskou činnost, konkrétně rychlé občerstvení. 

Vzhledem k programu některých předních politických stran České republiky, které 

sestavily vládu České republiky po parlamentních volbách v roce 2013, je velice 

pravděpodobné, že dojde k nutnosti zavedení registračních pokladen. To bude 

znamenat, že všichni obchodníci budou mít povinnost prodej zákazníkovi standardně 

evidovat a dávat mu účet. 

Návrhem by tedy měl být informační systém, který dokáže spolupracovat s registrační 

pokladnou, do které se budou zadávat při prodeji všechna prodejní data. Tyto údaje 

podnikatelce následně prezentovat, aby je mohla lehce analyzovat pro pokročilejší 

přehledy. 

Součástí návrhu bude také zavedení počítačové sítě. Součástí provozovny momentálně 

není žádný osobní počítač, který by sloužil k jakékoliv evidenci. 

Metodika práce je zpracována na základě teoretických informací načerpaných z odborné 

literatury a získaných během prezenčního studia. Nejprve dojde k analýze současného 

stavu zkoumané živnosti a to pomocí SLEPT a SWOT analýzy. Poté dojde k vytvoření 

návrhu informačního systému a komponent ICT. Návrh bude zhodnocen podle analýzy 

HOS 8. Součástí práce bude také ekonomické zhodnocení výsledného řešení.  
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2 Teoretická východiska práce 

 Systém 2.1

Systém je uspořádaná množina prvků spolu s jejich vztahy mezi nimi, jež dohromady 

vykazují určité vlastnosti. Jedná se tedy o množinu propojených komponent, které 

dohromady naplňují daný účel. To také znamená, že pokud je ovlivněn jeden prvek 

nějakou změnou, dotkne se to i prvků ostatních, a bude to mít efekt na celkové chování 

systému [1]. 

 Informace 2.2

Jedná se o data, kterým dal uživatel určitý význam a které nějakým způsobem 

uspokojují informační potřebu svého příjemce. Nositelem informace jsou číselná data, 

text, zvuk, obraz, případně další smyslové vjemy. Informace má nehmotný charakter, 

ale je vždy spojena s nějakým fyzickým pochodem, který ji nese [1]. 

 Informační systém 2.3

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

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

pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení“ [1, s. 15]. [1] 

Mezi informační systém patří například telefonní seznam, účetnictví, kniha jízd atd. 

Nemusí se jednat o automatizovaný systém pomocí počítačů, ale může být veden jen 

v papírové podobě. 

 ICT – Informační a komunikační technologie 2.4

„Jsou to hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, uchování, zpracování 

a poskytování informací a pro vzájemnou komunikaci lidí a technologických komponent 

IS“ [2, s. 18].[2] 

Jedná se tedy o všechny informační technologie používané pro komunikaci a ostatní 

práci s informacemi. V dnešní době tvoří informační a komunikační technologie 

nezbytnou součást státní, podnikové i soukromé sféry. 
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 Informační systém v ICT 2.5

Slouží ke sběru, přenosu, uchování a zpracování poskytovaných dat, které podnik 

využívá při své činnosti. Mezi jeho komponenty patří: informační a komunikační 

technologie, data a lidé. Cílem je efektivní podpora informačních, rozhodovacích 

a řídících procesů v podniku na všech úrovních řízení. Vývoj a provoz informačního 

systému je ovlivňován organizačními, ekonomickými, právními, sociálními a dalšími 

aspekty [2]. 

 

Obrázek č. 1: IS, jeho komponenty a aspekty, které ovlivňují řešení IS [2, s. 18][2] 

  

Informační systém (IS) 

Komponenty Aspekty 

ICT 

Data, informace, znalosti 

Lidé a jejich znalosti 

Organizační aspekty 

Ekonomické aspekty 

Právní aspekty 

Sociální aspekty 

… další aspekty 



 

14 

 

 Řešení tvorby softwarového informačního systému 2.6

Existují tři základní způsoby, jakými lze zavést informační systém ve firmě: 

1. rozvojem existujících softwarových řešení – na jedné straně maximálně využívá již 

vynaložené investice, na straně druhé nezaručuje celkový efekt a plnění všech 

případných budoucích požadavků podniku; 

 

2. vývojem nového vlastního informačního systému – systém sice odpovídá novým 

požadavkům i potřebám podniku, ale představuje časově i finančně náročné řešení, 

navíc s rizikem malé garance výsledného produktu. Podnik také musí zajistit 

dlouhodobý rozvoj i udržení specialistů v podniku; 

 

3. nákup hotového informačního systému – podle podmínek parametrizovaného 

softwarového produktu. Zavedení představuje vyšší investici, má ale garantovanou 

funkčnost a rozvoj, na druhou stranu toto řešení znamená vytvoření nových vztahů 

mezi podnikem a dodavatelem a vytvoření integrace s existujícími aplikacemi 

v podniku [3]. 

Tabulka č. 1: Varianty řešení informačních systémů 

[3, s. 54][3] 

Varianty řešení Pro Proti 

Rozvoj 

existujícího řešení 

 maximální využití zdrojů a 

investic 

 z krátkodobého hlediska lacinější 

a rychlejší 

 uspokojení okamžitých potřeb 

 nemusí odpovídat všem budoucím 

požadavkům 

 celkové náklady mohou být vyšší 

 výsledným produktem může být méně 

kvalitní systém 

Vývoj nového 

systému na míru 

 může přesně odpovídat potřebám 

podniku 

 řízený vývoj 

 celkově dražší řešení 

 časově náročné řešení 

 riziko negarantovaného konečného 

produktu a jeho dalšího vývoje 

Nákup hotového 

softwarového 

systému 

 z dlouhodobého hlediska 

finančně méně náročný 

 rychlejší zavedení 

 zaručená funkčnost a další vývoj 

 nemusí přesně splňovat všechny 

požadavky uživatele 

 závislost na dodavateli 
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 Počítačová síť 2.7

Základem počítačové sítě je zajištění komunikace koncových uzlů, které jsou spolu 

propojeny přes síťovou infrastrukturu. Mezi koncové uzly patří nejen osobní počítače, 

ale i různá moderní zařízení jako jsou chytré telefony, ledničky, televize aj. Síťová 

infrastruktura se dělí: 

 pasivní vrstva – která vede data (kabeláž, rozvaděče, kabelové trasy …), 

 aktivní prvky – které řídí tok (opakovače, mosty, rozbočovače, přepínače …) [4]. 

Počítačové sítě se řídí pevnými standardy, které definují jistou množinu pravidel, které 

musí každý výrobce síťových produktů, tedy i kabelů, hardwaru a softwaru, dodržovat. 

To zaručuje, že různé produkty od různých firem spolu dokáží komunikovat [5]. 

 Zdroje podnikové informatiky 2.8

Personální zdroje – pro podnik zásadní měrou ovlivňují dosah a význam informatiky. 

Efekty aplikací i technologií jsou ovlivněny úrovní kvalifikace, zájmem, motivací 

i vynalézavostí lidí při jejich tvorbě. Lidé v informatice vstupují do různých rolí, 

například: 

 uživatelé – pracovníci podniku z jednotlivých útvarů, bezprostředně s informačním 

systémem pracují, kromě používání systému také bývají zapojování do konzultace 

a analytické kooperace s interními i externími informatiky na přípravě a realizaci 

úprav v informačním systému; 

 

 vlastníci – obvykle financují rozvoj a provoz podnikové informatiky a rozhodují 

o jednotlivých investicích, zajímají se o ekonomické náklady do informatiky a o její 

očekávané a skutečné efekty; 

 

 partneři – zákazníci, pracovníci dodavatelů a dalších externích organizací, kteří 

využívají informační služby poskytované podnikem; 

 

 informatikové – dělí se na interní (pracovníci podniku) a externí (od dodavatele 

technických a softwarových služeb). 
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Datové zdroje – Jedná se o komplex dat, který je uložen v podnikových databázích 

a dokumentech. Z ekonomického hlediska představují náklady na pořízení, aktualizaci, 

distribuci a údržbu dat. V poslední době se stávají stále významnějšími náklady na 

zajištění kvality dat. 

Informační a komunikační technologie – Široké spektrum nákladů na jejich pořízení, 

upgrade, údržbu, materiálové zajištění. Je třeba rozlišovat náklady na vlastní prostředky 

a na náklady instalační či servisní, které zajišťují externí nebo interní pracovníci. 

 

Obrázek č. 2: Základní skupiny prostředků tvořící ICT [6, s. 31][6] 

 

Mezi technické prostředky patří: počítače, přídavná zařízení k počítačům, nosiče dat, 

kancelářská zařízení, komunikační zařízení a další specializovaná zařízení. Do 

základního programového vybavení se řadí operační systémy, integrační systémy 

a další. Aplikační programové vybavení představuje software, který je bezprostředně 

využíván uživateli. 

Aplikace podnikové informatiky – Jedná se o podnikové aplikace (infrastrukturní 

aplikace, řízení podnikových zdrojů, aplikace pro řízení externích vztahů, analytické 

aplikace, e-Government), jež vznikají na základě kombinace již dříve uvedených zdrojů 

podnikové informatiky. Pro podnik je ale klíčové, aby měl ekonomický přehled o řízení 

jednotlivých aplikací podnikové informatiky [6]. 

 

 

Aplikační programové 

vybavení 

Programové vybavení pro 

podporu vývoje 

a implementaci ASW, 

sledování provozu IS/IT 

Základní 

programové 

vybavení Internet 

 

Počítačové a telekomunikační sítě 

Technické prostředky 
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 Ochrana dat proti virové infekci 2.9

Ztráty způsobené aktivitami škodlivého softwaru mohou být pro podniky enormní. 

Jedná se o poškození dat, a tedy všech informací uložených v informačních systémech, 

dostupnosti a použitelnosti informačních nosičů a operačního systému a z toho 

vyplývající i následné ztráty obchodní příležitosti a pověsti podniku apod. 

Tento problém vyžaduje komplexní řešení, které dokáže řešit jak preventivní ochranu, 

aby nedošlo k infiltraci škodlivého software, tak ochranu léčebnou, tedy odstranění 

následků infekce [7]. 

Mezi důležité aspekty v ochraně proti virům patří nejen antivirový program, ale 

i aktuálnost operačního systému. 

Microsoft provádí mimo jiné testy nakažlivosti systému Windows, kde výsledkem je 

index CCM (Computers Cleaned per Mille). Jde o množství zjištěných zavirovaných 

osobních počítačů zkontrolovaných při antivirových testech MSRT (Malicious Software 

Removal Tool). Index je definován jako poměr počtu odhalených chyb k počtu 

spuštěných kontrol v procentním vyjádření.  Pokud dojde ke spuštění 100 000 testů, při 

kterém se detekuje infikování 5 000 unikátních počítačů, je CCM rovno 5 [8]. 

 
Obrázek č. 3: Index CCM jednotlivých verzí Windows v prvním čtvrtletí 2013 [8, s. 57][8] 
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 SLEPT analýza 2.10

SLEPT analýza je jednoduchým nástrojem pro zhodnocení vnějšího okolí podniku. 

Soulad mezi strategií podniku a jeho okolím vede k dosažení lepších hospodářských 

výsledků podniku. Z toho důvodu je velmi důležité, aby management podniku znal 

dobře prostředí, ve kterém se nachází. A dále aby věděl o všech vnějších ovlivňujících 

faktorech. Pokud podnik své okolí dobře zná, může se zaměřit na takovou činnost, která 

je pro něj smysluplná a přináší mu výhodu oproti konkurenci [9]. 

„Analýza okolí podniku by měla být uskutečňována ve třech základních, na sebe 

navazujících krocích: 

 Analýza nejdůležitějších předpokladů o vývoji okolí, za nichž byla formulována 

dosavadní strategie, včetně proběhu realizace této strategie 

 Identifikace současného stavu a předpověď budoucího vývoje podnikového okolí, 

včetně očekávaných změn postavení podniku v podnikatelském prostředí 

 Ohodnocení významu identifikovaných změn pro další strategický rozvoj podniku 

a určení nových příležitostí a hrozeb“ [9]. 

SLEPT reprezentuje zkratku, která je složena z počátečních písmen slovních termínů:  

Social Factors (sociální faktory), Legislative Factors (legislativní faktory), Economic 

Factors (ekonomické faktory), Political Factors (politické faktory), Technological and 

Technical Factors (technologické a technické faktory). 

Sociální faktory – Změny v sociálním prostředí mohou ovlivňovat poptávku po 

produktech podniku. Do úvahy je třeba vzít: demografické změny ve společnosti, 

strukturu společnosti, náboženství, vzdělanost obyvatelstva, příjmy a kupní sílu 

obyvatelstva, rodinné hodnoty obyvatelstva aj. 

Legislativní faktory – Jedná se o právní prostředí, ve kterém se podnik vyskytuje. Jde 

především o: chystané a platné zákony a vyhlášky, státní regulace, regulace importu 

a exportu, ochrana životního prostředí. 

Ekonomické faktory – Mezi ekonomické faktory lze zařadit: úrokové sazby, 

hospodářský růst, fáze hospodářského cyklu, inflace aj. 



 

19 

 

Politické faktory – Jedná se o vládní politiku a vládní intervence do ekonomiky pro 

podporu podnikání. Mezi politické faktory patří: aktuální politická situace, pozice 

a stabilita vlády, monetární a fiskální politika, podpora zahraničního obchodu, postoj ke 

korupčnímu jednání. 

Technologické a technické faktory – Technický pokrok podniku, aby nezaostával za 

konkurencí. Jedná se např. o: postoj ke vědě a výzkumu, množství a dostupnost 

informací, nové pracovní postupy a metody, investice do vědy a výzkumu [9]. 

 SWOT analýza 2.11

SWOT reprezentuje zkratku, která je složena z počátečních písmen slov Strengths (silné 

stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats 

(hrozby). Pomocí této analýzy lze tedy přehledně identifikovat silné a slabé stánky 

podniku (z interního hlediska – co můžeme jako podnik ovlivnit) vzhledem 

k příležitostem a hrozbám (z externího hlediska – co ovlivnit jako podnik nemůžeme) 

[10]. 

 

Obrázek č. 4: SWOT analýza rozdělená do čtyř kvadrantů [9] 
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Jedná se o nástroj, který donutí na základě čtyř zdánlivě jednoduchých položek 

přemýšlet o všech faktorech ovlivňujících podnikání. SWOT analýzu je často 

výhodnější provádět ve více lidech, aby nedošlo k přehlédnutí nějakých položek. 

Základním záměrem pro vytvoření SWOT analýzy je identifikovat klíčové trendy, vlivy 

a podmínky, které mohou pomoci při tvorbě a zavádění marketingových strategií 

podniku. Výsledky analýzy slouží k omezení slabých stránek podniku, k podpoření 

stránek silných, k využívání příležitosti okolí a snaze vyhnout se případným hrozbám. 

Analýza by měla sloužit jako přímý podklad k dalšímu přemýšlení, je to vodítko 

k ukázání směru, kam by měl podnik směřovat a na co se zaměřovat [11]. 

 Metoda HOS 2.12

Metoda HOS vznikla na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, publikována byla v roce 

1998. Autorem je doc. Ing. Miloš Koch, CSc. Tuto metodu pak dále rozpracoval Ing. 

Jiří Kříž, Ph.D. ve své disertační práci v roce 2001. 

Název HOS je odvozen z prvních písmen okruhů, které metoda zkoumá: 

 hardware (technika), 

 orgware (souboru pravidel a činností týkajících se provozu informačního systému), 

 software (programového vybavení). 

 

Obrázek č. 5: Ukázka HOS grafu u IS typologie 231 [12, s. 1][12] 
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Výsledek metody je zobrazen v grafu, který je rozdělen na tři pásma: vysoká úroveň, 

průměrná úroveň a nízká úroveň. Graf je znázorněn vynesením odhadnuté úrovně 

jednotlivých složek informačního systému v pořadí hardware, software a orgware. 

Je ohodnocen celými čísly se znaménkem od jedné do tří, kde jedna odpovídá nízké 

úrovni. Znaménko mínus značí, že IS nepřináší ani zvýšení produkce, zisku ani 

výraznou úsporu pracnosti. Znaménko plus značí, že IS se přímo podílí na tvorbě zisku, 

bez něj je činnost organizace ohrožena. Podnik běžného typu je znázorněn bez 

znaménka [12]. 

 Metoda HOS 8 2.13

Metoda HOS 8 také vznikla na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, jako přepracované 

rozšíření původní metody HOS, publikována byla v roce 2008. Autorem je Ing. Mgr. 

Jan Dovrtěl, Ph.D. Metoda HOS 8 navíc zkoumá oblasti: dataware, peopleware, 

suppliers, customers a management IS. Jednotlivé oblasti jsou hodnoceny deseti 

kontrolními otázkami, na které je pět odpovědí: ano, spíše ano, částečně, spíše ne, ne. 

Pomocí převodové tabulky je každé z  těchto odpovědí přiřazena bodová hodnota. 

Každá oblast je na základě odpovědí výsledně ohodnocena celým číslem od jedné do 

pěti, kde pět značí velmi vysokou úroveň dané oblasti. 

Souhrnný stav informačního systému určuje minimální hodnota některé z hodnocených 

oblastí. Podle metody HOS 8 je efektivní informační systém takový, který je vyvážený. 

Vyváženost informačního systému je určena dvěma podmínkami: První podmínka 

definuje, že maximální odchylka od souhrnného stavu je jedna. Druhá podmínka pak 

definuje maximální počet těchto odchylek, ten je roven třem.  

Na základě významnosti informačního systému pro podnik, vyváženosti systému 

a zvolené strategie pro informační systém (expanze, stabilita, omezení) metoda nabízí 

závěrečné doporučení ohledně zvolené strategické volby [13]. 
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Obrázek č. 6: Ukázka HOS8 grafu u IS typologie (5,5,3,3,4,3,3,3) [14] 

 

Zelenou barvou je znázorněna bodová hodnota pro jednotlivé obory. Žlutým 

šestiúhelníkem je znázorněn souhrnný stav informačního systému. Modrá přerušovaná 

kružnice znázorňuje doporučený stav. Zkratky HW, SW, OW, PW, DW, CU, SU, MA 

reprezentují názvy jednotlivých oblastí (hardware, software, orgware, peopleware, 

dataware, customers, suppliers, management IS) [14]. 
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3 Analýza současného stavu 

 Základní informace o firmě 3.1

Firma je zaměřena na hostinskou činnost, v tomto případě prodej rychlého občerstvení. 

Provozovna s názvem bistro U hladovýho vokna je vybudována v přízemí rodinného 

domu, jehož je Ing. Hana Stáňová jedinou majitelkou, a to na adrese Dolní Česká 30 ve 

Znojmě.  

Bistro bylo zprovozněno v září roku 1999. Z počátku je provozoval nájemce. V době 

jeho otevření to bylo jedno z prvních rychlých občerstvení ve Znojmě a na jeho 

vybudování byly vynaloženy prostředky v hodnotě přibližně 800 000 Kč, z toho 

400 000 ve formě oprav, 400 000 ve formě technického zhodnocení.  

Nájemník z osobních důvodů potřeboval ukončit živnostenskou činnost, a tak došlo 

v dubnu 2007 na základě vzájemného finančního vyrovnání k převzetí provozovny 

majitelkou nemovitosti, aby nebyly zmařeny tyto nemalé investice. 

 

Obrázek č. 7: Bistro U hladovýho vokna [zdroj: Vlastní fotografie] 
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 Obchodní situace 3.2

Ulice Dolní Česká patří do kategorie s označením 1B, tj. ulice v centru, ale ne 

s vysokou frekvencí procházejících obyvatel a návštěvníků města. 

V současné době, kdy mnohé nebytové prostory, dříve dlouhodobě pronajímané, jsou 

neobsazené a je stále redukován počet obchůdků s různým sortimentem zboží (neobstojí 

v konkurenci supermarketů), se neustále zvyšuje počet provozoven zaměřených na 

hostinskou činnost. 

Za posledních 12 měsíců byl otevřen ve vzdálenosti 100 m Kebab House a ve 

vzdálenosti jen 20 m od bistra byla otevřena nová pizzerie. S touto neustále rostoucí 

konkurencí se daří provozovatelce bojovat kvalitou a díky vlastní výrobě chuťovou 

specifičností nabízeného sortimentu. Přesto každá nová konkurence znamená dočasný 

odliv zákazníků, z nichž se nakonec většina vrací zpět. Druhým faktorem 

konkurenceschopnosti je udržování cen. Od roku 2007 byly prodejní ceny navýšeny 

v průměru jen o 10 %, ačkoli ceny nákladových položek včetně DPH vzrostly více. 

Strategie prodeje a konkurence je tedy postavena na třech faktorech: 

1. výroba vlastních produktů, které ostatní rychlá občerstvení nabízejí pouze 

z kupovaných mražených polotovarů; 

2. výběr kvalitní surovinové základny bez použití náhražkových komponent 

a nadměrné chemie; 

3. cenová politika. 

 Struktura firmy 3.3

Výroba vlastních produktů je umožněna celkovou výměrou provozu cca 80 m
2
 plochy, 

jež je členěna na následující úseky: 

 prostor pro samotný prodej včetně zařízení rychlé přípravy (fritézy aj.) 

 kuchyně pro přípravu vlastních polotovarů 

 sklad nápojů 
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 sklad ostatního zboží 

 kancelářský kout 

 šatna + WC pro zaměstnance 

Provozovatelka si zajišťuje mimo vedení samotného provozu, tj. stanovení rozsahu 

potřebné přípravy polotovarů na následující den (závislé od množství a sortimentu 

prodaných výrobků) nákup surovin a zboží, a dále papírovou evidenci skladových 

zásob, peněžní deník, evidenci tržeb, přípravu fyzických dokladů a ostatních podkladů 

pro účetní firmu, která je pak zúčtovává a převádí do elektronické podoby. Částečně 

zajišťuje i samotný prodej zboží. 

Ačkoli je nakonec veškerá agenda v průběhu následujícího měsíce u účetní firmy 

převedena do elektronické formy, některé agendy, jako např. peněžní deník, vede 

provozovatelka duplicitně v papírové podobě. Důvodem je snaha o okamžitý 

každodenní přehled o vydaných finančních prostředcích členěných alespoň zevrubně dle 

účelu vydání. 

Provozovatelka zaměstnává 2 zaměstnance, oba s úvazkem 35 hodin týdně. 

Zaměstnanci se střídají, vždy je na směně pouze jeden. Zaměstnanci se starají 

o přípravu a prodej výrobků a každodenní úklid pracoviště. 

 Produkt 3.4

Prodávaný sortiment se skládá ze zboží, které se nijak nezpracovává (balené vody, 

zmrzliny, sladkosti), a z vlastních výrobků, připravovaných z nakoupených surovin. 

Hlavní podíl na prodeji mají vlastní výrobky. 

Vlastní výrobky jsou vyráběny přímo na provozovně. Prvotní fází je příprava, kde je 

nakoupená surovina přeměněna na výrobní polotovar, např. se jedná o zpracování balení 

tvrdého sýru, který je rozkrájen podle nabízené gramáže a obalen do trojobalu, aby 

mohl být osmažen. Tyto výchozí suroviny a připravené polotovary jsou skladovány 

v souladu s hygienickými normami s ohledem na dobu použitelnosti podle fronty FIFO 

ve specializovaných lednicích, a finálně jsou zpracovány v momentě, kdy si je zákazník 

objedná. 
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 Informační technologie 3.5

Součástí provozovny není žádný osobní počítač, který by sloužil k podnikání. Jediné, co 

provozovatelka využívá, je osobní počítač, umístěný v soukromém bytě nad 

provozovnou, pro komunikaci elektronickou poštou a internetové bankovnictví. Na 

tomto počítači je zpracovávána elektronická podoba měsíční docházky zaměstnanců 

a archivace naskenovaných účtů pro finanční úřad za účelem kontroly nákupů 

jednotlivých surovin a zboží. Tento počítač také slouží k tisku obrázkových 

nabídkových upoutávek jednotlivých produktů pro zákazníky a k tisku eventuálních 

informací (krátkodobá změna prodejní doby v době svátků a akcí, různých upozornění) 

pro zákazníky. 

Na provozovně je naistalováno digitální záznamové zařízení CPD 541. Tento kamerový 

systém slouží jako zabezpečení proti zlodějům pro případnou identifikaci, ale primárně 

pro namátkovou kontrolu poctivosti prodeje zaměstnanců a kontrolu úrovně jejich 

komunikace se zákazníky, popř. k možnosti řešení různých stížností. 

 Obecná analýza procesů ve firmě 3.6

3.6.1 Nákup surovin 

Nákup probíhá dvěma způsoby, prvním je nasmlouvaný dovoz od dodavatelů, druhý je 

nakupování zboží v obchodních řetězcích. 

Jediným dodavatelem s každodenním rozvozem je pekař, výše objednávky je stanovena 

s jednodenním předstihem. Ostatní dodavatelé dováží suroviny a zboží na základě 

jednorázové objednávky, která musí splňovat podmínku minimální celkové hodnoty 

zboží. U surovin a zboží, jejichž skladování vyžaduje chladící nebo mrazící zařízení, je 

nákup omezen kapacitou těchto zařízení na provoze. U volně skladovatelných surovin 

a zboží, které zařazují obchodní řetězce do akčních nabídek, sleduje provozovatelka 

pohyb těchto cen a podle doby minimální trvanlivosti se snaží udržovat takovou 

skladovou zásobu, aby překlenula dobu v neakční cenové hladině. Suroviny a zboží se 

stálou nebo sezónní cenou kupuje průběžně, stejně jako to, které je baleno ve 

velkoobchodních a gastro baleních. To dováží jednou za 14 dnů z velkoobchodního 
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skladu MAKRO v Brně, a do nákladů na pořízení tohoto zboží se promítají i zvýšené 

náklady na dopravu. 

Evidence nákladů na jednotlivý materiál je tedy poměrně obtížná záležitost.  

Provozovatelka nemá žádný automatizovaný informační systém. Pouze na 

inventarizačních arších pro jednotlivé měsíce eviduje hodnotu nákupní ceny posledního 

nákupu v daném měsíci u jednotlivých položek. 

3.6.2 Skladování zboží 

Skladované zboží a suroviny se dají rozdělit podle několika pohledů: 

Podle původu: 

 dodávané dodavatelem 

 nakupované při individuálním nákupu 

o dostupné ve Znojmě 

o dostupné v Brně 

Podle skladování: 

 vyžadující mrazící a chladící zařízení 

 volně uložené v regálech skladovacích prostorů 

Podle délky záruky: 

 s krátkou záruční lhůtou 

 s tříměsíční a delší záruční lhůtou 

Ačkoliv skladování má nějakou logickou hierarchii a pravidelný průběh, není možné 

vždy na první pohled určit množství, ve kterém je daná surovina naskladněna. 

Vzhledem k tomu, že provozovatelka si nevede žádnou skladovou evidenci, je často 

nutná zdlouhavá, zbytečná kontrola surovin a zboží, které je potřeba dokoupit. 

Pro případnou evidenci bude muset být zohledněn také fakt, že část surovin je již 

připravena do formy polotovarů. 
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3.6.3 Koncový prodej zákazníkovi 

Běžný prodej probíhá na základě osobní objednávky zákazníka. Konzumovat může 

buďto přímo na prodejně nebo si může svoje nakoupené zboží odnést s sebou. 

Vzhledem ke struktuře prodejny a zvláště množství zařízení (fritézy, ohřívač párků, 

mikrovlnná trouba, chlebovky s pečivem, jednotlivé lednice a mrazáky s nachystanými 

polotovary, pokladna), které musí mít obsluha při přípravě různých výrobků v dosahu 

v dostupné a provozně pohodlné vzdálenosti standardně přístupné, není možné, aby 

zároveň obsluhovali dva nebo více zaměstnanci, protože by si vzájemně překáželi. 

K obsluze ve dvou lidech dochází pouze ve specifických dnech, kdy je očekávána 

nadstandardní návštěvnost. Jedná se o akce jako Znojemské historické vinobraní, pivní 

slavnosti, apod. V těchto případech ale dochází k reorganizaci prostoru pro konečnou 

přípravu a prodej k provizornímu, ne zcela optimálnímu uspořádání. 

Z hlediska budoucnosti se budou muset v tomto prostoru pro konečnou přípravu a výdej 

zboží vyřešit tři velké problémy s umístěním nově zavedené registrační pokladny: 

1. časové vytížení 

současný stav: Zákazník zadá objednávku pro sebe nebo více lidí obsluze, která ji 

začne připravovat (smažení, nachystání bulek s oblohou, vydání objednaných 

nápojů). Během této přípravy se zaběhnutá a zkušená pracovnice zeptá, zda bude 

jeden zákazník platit vše dohromady nebo bude platba rozdělena mezi více platících. 

V hlavě spočítá cenu nákupu podle dodané informace při současné práci na přípravě 

objednávky a v okamžiku vzniku mezičasu, nebo při průběžném vydávání hotového 

zboží, přijme postupně nebo najednou platby, eventuálně vrátí peníze a od další 

skupinky zákazníků již přijme objednávku. Ve frekventovaném čase toto provede 

tak, aby nedocházelo k proluce v nejpomalejší fázi přípravy – smažení. Fritéza je 

neustále doplňována připravovaným zbožím, aby nedocházelo k prodlužování 

prodeje. 

Očekávaný stav s registrační pokladnou: Obsluha bude muset jednotlivé zakázky 

včetně nestandartních objednávek (zákazník žádá strouhaný sýr na zboží, kam se 

běžně nedává, chce neobvyklou kombinaci dvou produktů do jedné bulky atd.) 

naťukat do pokladny, počkat, až pokladna vyjede účtenku a s tou se teprve obrátí na 
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konkrétního platícího zákazníka. Fritované zboží přitom potřebuje neustálý dohled.  

Např. smažený sýr, který tvoří kolem 50- 60 % nočních objednávek, pokud není 

zavčas vyndán z fritézy, praskne a vyteklá hmota vytvoří ve fritéze na povrchu oleje 

tvrdou pěnu, kterou je nutno odstranit a fritézu vyčistit; 

 

2. Prostorové uspořádání 

Současný stav: Část provozu, kde se připravuje zboží, je oddělena od části, kam 

přichází zákazník (pokud vejde do provozovny a neobjednává si u výdejního okna) 

pevně vyzděným pultem s keramickým obložením, vrchní část je opatřena 

nerezovým plechem. Není tedy možno prostor pro přípravu obsluhy rozšířit. Tam na 

pracovních nerezových stolech stojí mísy s oblohou, majonézou, kečup, dvě lahve 

s hořčicemi, tři chlebovky s pečivem, mikrovlnná trouba, špice na nahřívání rohlíku, 

prkénko na prokrajování bulek, krabičky na sáčky na hamburgery, další na hranolky 

atd. Z druhé strany pracovního prostoru jsou v na míru zhotovených nerezových 

stolech umístěny fritézy, zařízení na nahřívání párků, misky na odkládání kleští 

a dofritovaného, ještě do bulek nezkompletovaného zboží.  

 

Samotná pokladna je ve formě šuplíku pod jedním z pracovních stolů v místě, kde se 

obsluha nejvíce pohybuje. Z oblasti za výdejním pultem v místnosti, kam vcházejí 

zákazníci, není dostupná, proti odcizení peněz zákazníkem stojícím za výdejním 

oknem směrem do ulice (pokud je zákazník nadprůměrně vysoký a obratný, dosáhne 

na okraj pokladního šuplíku) je z druhé strany zabezpečen zástrčkou. 

 

Očekávaný stav s registrační pokladnou: Registrační pokladna bude muset být na 

pracovním stole v koridoru, kde se obsluha nejvíce pohybuje. Nebude tak nedocházet 

při každé platbě k odchodu pracovníka stranou a tím k časovým prodlevám 

a k nemožnosti sledovat průběžně stav právě fritovaného zboží. Tento prostor pro 

registrační pokladnu bude muset uvolnit jiné, stejně frekventované zařízení nebo 

pomůcka, u které se ale obsluha při použití tak dlouho nezdrží, a tak se rychleji vrátí 

do oblasti, ze které má přehled na obsah fritézy. Pokladna pro nedostatek prostoru 

bude muset sloužit jen k tisku účtenek a evidenci jednotlivých tržeb. Z důvodu dvou 

směrů, ze kterých přicházejí zákazníci, a z vytíženosti prostoru pracovních stolů 
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nebude možno nechávat vyjíždět šuplík s penězi před registrační pokladnu. 

K ukládání peněžní hotovosti bude nutno dál používat stávající šuplík; 

 

3. Ochrana pokladny 

Ať bude registrační pokladna umístěna na stole s kečupem, majonézou, hořčicemi, 

odletujícími drobky z pečiva při prokrajování bulek, nebo ať bude na druhé straně 

v oblasti fritéz, hrozí její klávesnici znečištění prskajícím olejem nebo stříkanci 

majonézy, kečupu apod. provozovatelka se spoléhá, že v době před uzákoněním 

povinnosti používat registrační pokladny přijde některá z prodávajících firem 

s nějakou formou ochrany v obdobných gastroprovozech ve formě ochranné, snadno 

vyměnitelné nebo omyvatelné, cenově dostupné fólie eventuálně krytu na klávesnici. 

Jednoduchým řešením těchto problémů by se mohlo zdát být rozšíření provozu na dva 

zaměstnance. To je ovšem z finančního a provozně organizačního hlediska 

neproveditelné. 

3.6.4 Příprava podkladů pro účetní firmu 

Účetní agendu provádí již po dobu několika let účetní firma E.K.U. (Eva Kučerová 

účetnictví), která používá program Účto 2013 od firmy Tichý a spol. 

Podklady pro přípravu mezd zaměstnanců odesílá provozovatelka elektronickou poštou 

první den v následujícím měsíci, během jednoho až dvou pracovních dnů jsou 

nachystány k zpětnému vyzvednutí připravené mzdové listy a podklady pro 

elektronickou platbu na sociální a zdravotní pojištění, eventuálně čtvrtletní platbu 

zálohy na silniční daň, pojištění podnikatelů apod. Při vyzvednutí těchto dokladů předá 

fyzicky provozovatelka ostatní podklady jako evidenci tržeb, inventarizaci skladů, 

účtenky a faktury z nákupů, výpis z banky atd. účetní firmě, které pak tyto zpracuje do 

požadované elektronické podoby a které na konci roku slouží jako podklad pro 

vyhotovení daňového přiznání a všech následujících kroků s tím souvisejících.  
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 SLEPT analýza 3.7

Sociální faktory  

Jedná o firmu se stabilní klientelou, což jsou většinou lidé ve věku od 15-ti do 35-ti let. 

Denní tržbu hodně ovlivňují okolní faktory, např. počasí. Ve dnech, kdy je hezké 

počasí, navštíví rychlé občerstvení více lidí, než ve dnech, kdy prší. Dále se dá 

vypozorovat, že denní tržby po období výplat jsou obecně vyšší než  na konci měsíce. 

Z toho zřejmě plyne, že hodně zákazníků má nestabilní finanční situaci.  

Legislativní faktory 

Podnikání v České republice je regulováno obchodním zákoníkem a živnostenským 

zákonem. Ty musí dodržovat všechny firmy. V dnešní době stále vycházejí nové novely 

zákonů, které musí firmy dodržovat, čímž do značné míry ovlivňují podnikání. 

Vzhledem k tomu, že parlamentní politické strany se nedokáží shodnout na stálých 

podmínkách, dají se očekávat další změny zákonů i v budoucnosti. Firmy provozující 

hostinskou činnosti jsou také občas nuceny přizpůsobit se novým nařízením v oblasti 

hygienické praxe (bezdotykové vodovodní baterie, omezená časová použitelnost 

hotových jídel, apod.) 

Velmi ovlivňujícím faktorem pro malé živnostníky bude přijetí zákona o registračních 

pokladnách, a to jak nutnou počáteční investicí na její pořízení (event. pořízení rezervní 

registrační pokladny), tak v mnoha případech nutnou provozně technickou reorganizací. 

Ekonomické faktory 

Ekonomická krize, která započala v roce 2008, negativním způsobem ovlivnila celkové 

tržby firmy, meziroční pokles byl přibližně deset procent. Od té doby se situace 

každoročně zlepšuje, v současné době se tržby srovnaly s předkrizovým stavem. Míra 

zisku je ale nižší, což je dáno zvýšenými náklady jak na suroviny a zboží, tak na energie 

a zaměstnance. 

Negativní faktorem pro firmu je dlouhodobá vysoká nezaměstnanost ve městě Znojmě, 

ta se pohybuje v rozmezí mezi 13-15 %. 
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Politické faktory 

Současná politická změna na vládní úrovni po volbách v roce 2013 na více sociálnější 

politiku nemá podstatných vliv na chod firmy. 

Technologické faktory 

Technologické prvky se ve firmě moc nerozvíjejí, větší investice do nových moderních 

prvků nejsou ziskové, a nepřinášejí nové zákazníky. Dochází jen k obnově nefunkčních 

zařízení, která jsou zaměňována za úspornější nebo modernější ve stejné kategorii 

funkčnosti. Firma se zaměřuje na zaběhnutý provoz a sortiment a experimentuje jen 

minimálně. 

Po změně podmínek užívání reklamního zařízení ve městě Znojmě byla firma nucena 

stáhnout svůj jediný reklamní poutač. Firma od té doby zcela ignoruje marketing 

a spoléhá se na již za patnáct let vybudované rozšířené povědomí o kvalitě svých 

produktů a služeb. 

 Analýza firmy podle metody SWOT 3.8

Silné stránky 

 silná pozice na trhu, vybudované jméno 

 výroba vlastních kvalitních výrobků 

 stabilní klientela 

 populární noční prodej o víkendech, akcích a při jiných příležitostech 

 zaběhnutý funkční provoz 

Slabé stránky 

 ruční, písemná agenda 

 nulový marketing 

 prodejna se nenachází v hlavním tahu města - klientela je omezena na zákazníky, 

kteří cíleně docházejí si nakoupit nabízené výrobky 

 nepřipravenost provozu na registrační pokladnu  



 

33 

 

Příležitosti 

 otevírání nových obchodů na ulici Dolní Česká ve Znojmě, kde se nachází prodejna 

 větší kupní síla zákazníků díky odeznívající ekonomické krizi 

Hrozby 

 vstup velké konkurence na znojemský trh 

 nově připravovaná vyhláška města Znojma omezující noční provoz v určitých 

lokalitách 

 Souhrn analýzy současného stavu 3.9

Informační systém v odvětví malých prodejních obchůdků, zvláště pak takových, které 

se zaobírají prodejem malého množství produktů, bývá spíše raritou. Přínosem je sice 

přehledná, dobře analyzovatelná agenda, ale zadávání dat do informačního systému je 

poměrně zdlouhavá záležitost, která se prodejcům časově nevyplatí. Provozovatelka si 

během posledních let zavedla svou rutinu, při které si dokáže bezproblémově i bez 

informačního systému zajišťovat chod svého podnikání. 

Po zavedení povinných registračním pokladen se ale bude situace dramaticky měnit. 

Všichni obchodníci budou mít povinnost evidovat své prodeje. Díky tomuto faktu 

informační systém připadá do úvahy, protože prodejní vstupní data budou moci být 

převedena z registrační pokladny. 

Hlavní důraz informačního systému by měl být kladen na jednoduchost a efektivnost. 

Provozovatelka nemá zájem o komplikované funkce, pro které by v reálném provozu 

neměla využití, nebo by byly časově neefektivní. Zajímá se hlavně o takové moduly, 

které jí pomohou urychlit a zpřehlednit její agendu.  
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4 Vlastní návrhy řešení 

Návrh vychází z provedených analýz, jejichž výsledky jsou zapsány v předchozí 

kapitole. Nejprve dojde k zhodnocení možných modulů, které by mohly být součástí 

informačního systému. Následně dojde k navržení komponent ICT, které jsou nezbytné 

pro provoz navrženého IS. 

Samostatné navrhované řešení zohledňuje finanční situaci provozovatelky a její potřeby 

vzhledem k informačnímu systému. Výsledkem by měl být takový informační systém, 

který bude sloužit jako ulehčující nástroj pro pohled na data, která souvisejí 

s podnikáním. Systém by měl být lehce přenositelný, snadno zálohovatelný a rychle 

upravitelný na základě nových upřesňujících požadavků. 

 Analýza možných modulů informačního systému 4.1

V této kapitole dojde k zamyšlení nad možnými moduly informačního systému. 

Inspirace pro zvažované moduly vychází z informačního systému Helios Red. 

4.1.1 Skladová evidence 

Skladová evidence umožňuje podrobný pohled na skladovaný materiál a celkový pohled 

na jeho spotřebu. 

Mezi výhody patří přesná evidence veškerého skladovaného množství v souvislosti 

s trvanlivostí surovin. V tomto modulu je proveditelná efektivní analýza množství 

naskladněných surovin. 

Bohužel z hlediska rychlého občerstvení by provoz tohoto modulu byl velmi obtížný. 

Evidence spotřebovaného materiálu: každá pracovnice má svoji trochu odlišnou rutinu 

při přípravě polotovarů, není reálně možné, aby se dalo pevně určit, že např. spotřeba 

strouhanky na jeden smažený sýr je právě 60 gramů. A při přípravě dvě stě padesáti 

smažených sýrů se spotřebuje jedno patnáctikilové balení. Přesná automatická evidence 

spotřebovaného pomocného materiálu je v reálném provozu nemožná. Druhým 

způsobem by mohlo být převažování spotřebovávaného materiálu před zahájením a po 

skončení přípravy polotovarů s tím, že informační systém by dokázal aritmetickým 
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průměrem vyhodnotit aktuální spotřebu. Ale ani toto řešení není do reálného provozu 

vhodné. Vážení materiálu je jednak zdlouhavé a vážení surovin v poslední fázi přípravy 

před zákazníkem (kečup, hořčice…) není vhodné, navíc může mít zákazník na množství 

specifický požadavek. 

Z časového hlediska by skladová evidence byla tak náročná, že by převážily zápory nad 

užitkem.  

4.1.2 Nákup 

Modul by spravoval nákup zboží  z obchodních řetězců a zároveň by spravoval 

dlouhodobé objednávky. Tento modul bývá obyčejně propojen s ostatními moduly. 

Například bývá propojen s modulem obchodní partneři, ze kterého čerpá údaje 

o dodavatelích. Dále bývá propojen s modulem fakturace, který slouží pro evidenci 

přijatých faktur. A velice důležité je i propojení s modulem skladová evidence, který 

monitoruje stav zboží na skladě. 

Výhody pro provozovatelku by přinesla jen evidence nákupu zboží, tj. komodit, které se 

prodávají ve stejném stavu, jako se nakupují. Jedná se v tomto případě o nealkoholické 

nápoje a několik druhů cukrovinek. Obojí nakupuje Ing. Stáňová v obchodním řetězci 

Makro, kam zajíždí jednou za 14 dní. Do zboží je třeba ještě zahrnout dva druhy piv 

a sezonní prodej nanuků, které dovážejí na základě objednávky dodavatelé maximálně 

jednou za měsíc. 

Vzhledem k tomu, že skutečný stav zboží je fyzicky inventurován  na konci každého 

měsíce již nyní, bylo by možné bez vynaložení většího úsilí – pouze vstupy zboží 

Makro, pivovar a mrazírny porovnat skutečný prodej s hodnotami získanými 

z registrační pokladny. Tento modul spolu s níže popsaným modulem zásoba 

rozpracovaných a hotových polotovarů by umožnil dokonalou kontrolu přesnosti 

a poctivosti prodeje. 

O evidenci nákupu veškerých surovin včetně pomocných nemá podnikatelka zájem. 

Zadávání vstupních dat u komodit, jejichž nákup probíhá i několikrát týdně, by byl 

z časového a správního hlediska příliš nákladné, stejně jako jejich již výše popsaná 

skladová evidence na výstupu. 
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4.1.3 Zásoba rozpracovaných a hotových polotovarů 

Na základě konzultací s podnikatelkou i mé 14-ti denní odborné praxe by naopak byl 

přínosem modul evidující jednotlivé suroviny připravené k prodeji jako jednotlivé porce 

eventuálně navážené na požadovanou gramáž. Jde o přesnou fyzickou evidenci 13 

konkrétních položek. 

Na začátku časového úseku resp. při prvním spuštění modulu by bylo nutno zadat těchto 

13 údajů do systému ručně jako počáteční stav. Provozovatelka, která si sama porcuje 

vstupní suroviny na požadovanou gramáž (sýr, kuřecí řízky) nebo vydává příkaz 

k rozvážení určitého množství polotovarů (pytle hranolek, kroket) by každý den zadala 

maximálně těchto 13 hodnot (některé suroviny se nevychystávají denně) do databáze 

jako počet porcí jednotlivých komodit nachystaných tento den. Toto časově nenáročné 

zadávání by se stalo součástí každodenní rutiny. 

Modul by na základě údajů z registrační pokladny odečítal prodané porce a umožňoval 

by tak v každém okamžiku získat hodnoty teoretického množství připravených surovin 

v chladících a mrazících zařízeních v prodejní místnosti. Při týdenní event. 14-ti denní 

kontrole a srovnání 13-ti teoretických hodnot se skutečným stavem by podnikatelka 

získala jednoduchý a rychle dosažitelný přehled o poctivosti prodeje zaměstnankyň. 

V případě nesrovnalostí mezi teoretickými a skutečně napočítanými stavy by tento 

časový úsek bylo možno zkrátit až na jednotlivou směnu. Prozatím poctivost prodeje 

podnikatelka kontroluje namátkově a musí k tomu přehrát videozáznam celé směny 

a zapisovat jednotlivé položky na této směně prodané, aby je mohla porovnat 

s odvedenou tržbou. 

Tato kontrola by byla velmi účinná, protože i v případě povinnosti zavést registrační 

pokladnu stále zůstává možnost, že zaměstnanec prodá zboží bez namarkování do 

pokladny. 

Modul bude vyžadovat i korekci teoretického stavu na skutečnou hodnotu.  Při přípravě 

pokrmu může dojít k znehodnocení suroviny (smažený sýr praskne a vyteče), může 

dojít k reklamaci (zboží není dostatečně prosmaženo) atd.  
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Tabulka č. 2: Návrh modulu zásob polotovarů  

[zdroj: Vlastní zpracování] 

Polotovar 
Počáteční 

stav [ks] 

Příprava / Prodej 

počtu ks polotovarů 

k danému dni 
Konečný 

stav [ks] 

Reálný 

konečný 

stav [ks] 
1. 2. 

2014 

2. 2. 

2014 

Obalený naporcovaný 

sýr 
20 

78 80 
38 38 

- 62 - 78 

Obalený naporcovaný 

hermelín 
8 

10 18 
8 8 

- 12 - 16 

Obalený naporcovaný 

řízek 
3 

25 0 
5 5 

- 12 - 11 

Pečivová bulka 15 
130 120 

16 16 
- 127 - 122 

 

Tabulka zobrazuje návrh, jak by mohl vypadat výstup z modulu pro správu zásoby 

rozpracovaných a hotových polotovarů. Jedná se o minimalizovanou verzi finálního 

zobrazení, ať už limitujícím počtem polotovarů, tak počtem zobrazených dní. Zobrazení 

bude vždy vycházet z počátečního stavu, který bude uchováván v informačním systému. 

Daný polotovar má pro každý den dvě kolonky, kde horní indikuje počet vytvořených 

polotovarů a dolní kolonka zobrazuje zpracovaná prodejní data z registrační pokladny. 

Konečný stav k aktuálnímu dni identifikuje předpokládaný počet naskladněných kusů. 

A reálný konečný stav je hodnota, kterou může podnikatelka do systému zadat 

v případě, že předpokládaná hodnota neodpovídá skutečné hodnotě, čímž se opraví 

v databázi hodnota pro budoucí počáteční stav. Verifikace bude prováděna minimálně 

jednou měsíčně při inventuře, aby nedocházelo ke kumulaci chyb. 

4.1.4 Prodej 

Mimo pokladní prodej se v bistru se žádným zbožím neobchoduje. 
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4.1.5 Pokladní prodej 

Primární modul celého informačního systému. Modul by se měl starat o import dat 

z registrační pokladny do databáze. Prodejní data jsou z analytického hlediska jádrem 

systému. Nad těmito daty by měly být umožněny různé analýzy: ať už z pohledu 

celkových tržeb, tak z pohledu jednotlivých produktů (jejich prodej ve specifickém 

čase, např. porovnání státních svátků za minulé roky, porovnání akcí, víkendů, 

jednotlivých úseků dne atd.) 

Pokladní data by měla být zpřístupněna i ostatním částem systému, viz výše zmíněný 

modul zásoba rozpracovaných a hotových polotovarů. 

4.1.6 Majetek 

Modul majetek v informačních systémech slouží k evidenci hmotného a nehmotného 

majetku ve společnosti, k jeho správě, jako je třeba rozřazení podle typu nebo jeho 

umístění. Další důležitou částí jsou odpisy majetku, které pokročilý informační systém 

dokáže zapracovávat podle platné legislativy. 

Provozovatelka si nevede agendu svého majetku osobně, o tuto agendu včetně odpisů 

dražších zařízení (odsávací zařízení, kávovar) se stará účetní firma. Implementace 

modulu majetek je zbytečná, evidenci majetku bude nadále zajišťovat účetní firma, 

u které má podnikatelka jistotu, že jednotlivá zařízení spadající do oblasti odpisů budou 

správně zařazena i v případě legislativních změn. 

4.1.7 Účetnictví 

Jak již bylo zmíněno v analýze současného stavu, provozovatelka využívá služeb účetní 

firmy E.K.U. Tato firma je zvyklá přebírat účetní doklady v papírové podobě. Modul 

účetnictví pro oficiální daňovou správu by tedy neměl žádné uplatnění. 

Co si ale provozovatelka vede, je duplicitní peněžní deník pro každodenní přehled 

o vydaných finančních prostředcích, členěných dle účelu vydání. Pro informační systém 

by byl vhodný modul, který by dokázal takovouto denní správu zpracovávat 

a analyzovat. 
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4.1.8 Bankovní operace 

Modul slouží obecně k ulehčení práce při přípravě bankovních příkazů, kde hrozí riziko 

nesprávného zadání některého z číselných kódů. Největší ulehčení potom umožňuje 

informační systém při zpracovávání automatizovaných plateb např. za mzdy nebo daně. 

Fungování modulu vyžaduje spolupráci s elektronickým systémem bankovních domů. 

Internetové bankovnictví je sice prvek, který provozovatelka využívá, ale to v počtu 

přibližně deseti požadavků za měsíc, kde většina jsou přednastavené příkazy. 

Pro tento modul by provozovatelka určitě našla uplatnění, nejedná se sice o klíčový 

prvek, ale určitě by modul dokázal usnadnit automatické každoměsíční platby. 

4.1.9 Fakturace 

Provozovatelka faktury žádného typu nepřipravuje, ani jiné výstupní doklady. Jediné, co 

přichází v úvahu, je příprava výplatních pásků, o tu se ale stará účetní firma. 

4.1.10 Upomínky a Penalizace 

Stejně jako fakturace tento modul nemá za aktuálního stavu pro provozovatelku žádné 

uplatnění. 

4.1.11 Obchodní partneři 

Modul obsluhující databázi obchodních partnerů. Obsahuje základní údaje o partnerech, 

jako jsou: název organizace, adresa, kontakt, identifikační číslo organizace, bankovní 

spojení atd. 

Tento modul by měl součástí informačního systému. 

4.1.12 Zakázky 

Povětšinou podrobná evidence dodávky zboží či služeb, která potřebuje nějaké 

vyhodnocení z dlouhodobějšího hlediska. Pro potřeby bistra by tento modul neměl 

využití. 
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4.1.13 Personalistika 

Provozovatelka zaměstnává stabilně dva zaměstnance. Modul, který by umožnil 

evidenci osobních údajů o zaměstnancích, jejich odpracované hodiny a plánování jejich 

pracovních rozpisů eventuálně dovolených, by byl pro provozovatelku určitě přínosem. 

4.1.14 Jízdy 

Provozovatelka využívá knihu jízd v papírové podobě. Informační systém by měl 

obsahovat souhrnná data, jejichž analýza by umožnila přesnější přehled o nákladech na 

dopravu v průměru na jednotlivé nakupované komodity. 

 Návrh informačního systému 4.2

Z analýz jednotlivých modulů vyplývá, že požadované řešení je velmi specifické. 

Jednak informační systém bude mít pouze jednoho uživatele. Pro ostatní zaměstnance, 

kteří nemusí ani nutně mít zkušenosti s obsluhou PC, se žádný modul nejeví jako 

kritický na obsluhu. A také oproti komerčním informačním systémům, které spoléhají 

na propojenost prodejů se skladovou evidencí, zde bude většina dat pocházet 

z registrační pokladny. 

Žádný z komerčních informačních systémů na českém trhu nenabízí možnost 

efektivního fungování, jaký by provozovatelce vyhovoval. Jedná se o komplexní 

systémy, které očekávají povinná ručně zadávaná vstupní data, aby mohly pracovat. 

Možným řešením je jedině informační systém vlastního návrhu. Díky faktu, že 

k informačnímu systému bude přistupovat pouze jeden uživatel, není nutné se hluboce 

zamýšlet nad bezpečností informačního systému. Je třeba hledat řešení, které je rychle 

implementovatelné, dokáže udržovat tabulky dat, a nad těmito tabulkami dělat efektivní 

a přehledné pohledy dle zvolených klíčových podmínek.  

Pro vlastní řešení se jeví dvě možnosti: 

1. použít objektově orientovaný programovací jazyk (Java, C++, C# …) pro vytvoření 

front end aplikace a napojit ji na databázový server (Firebird, Microsoft SQL Server 

…); 
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2. jako front end aplikaci použít tabulkový program Microsoft Excel s daty uloženými 

na databázovém serveru Microsoft SQL Server. 

Při porovnání nákladových možností je třeba si uvědomit, že provozovatelka vyžaduje 

budoucí koupi kancelářského balíku Microsoft Office bez ohledu na to, zda informační 

systém bude nebo nebude implementován v Excelu. To znamená, že cena za koupi 

software při porovnání obou možností je totožná. Programovaní informačního systému 

v Javě, C++ i C# lze uskutečnit v takové verzi, která je k dispozici zdarma. Stejně tak 

implementace informačního systému v Excelu nijak nenavýší výsledný rozpočet. 

Co se týká implementačních funkcí jednotlivých možností, je ve výhodě jednoznačně 

programování v objektově orientovaném jazyce. Ten nabízí nespočet funkcí, které 

programování ve více omezeném Excelu nenabízí. Na druhou stranu z analýzy možných 

modulů informačního systému vyplývá, že složitější funkce (pod kterými mám na mysli 

např.: síťové propojení více počítačů, přihlašování do informačního systému, spolupráce 

s bankovními informačními systémy) nebudou implementovány. Jediným omezujícím 

prvkem tak bude vzhled aplikace, kde formulář aplikace psané v objektově 

orientovaném jazyce nemá omezení, informační systém psaný v Excelu bude muset 

vycházet z tabulkové struktury, se kterou Excel pracuje. Podnikatelka má však 

vysokoškolské technické vzdělání a tabulkové výstupy stejně preferuje.  

Za nejdůležitější faktor považuji porovnání náročnosti na vypracování obou řešení. 

Implementaci a kontrolu celého informačního systému plánuji uskutečňovat sám 

v rámci své diplomové práce. Z tohoto důvodu je třeba se zaměřit na takové řešení, 

které bude méně náchylné na implementační chyby a časově realizovatelné. Z dřívějších 

zkušeností získaných při čtyřletém studiu na fakultě informatiky VUT v Brně a také 

díky tříleté externí práci pro firmu MP-Soft a.s., která se přímo zabývala vývojem 

školního informačního systému SAS (Systém agend pro školy), vím, že implementace 

informačního systému, byť malého, v objektově orientovaném jazyce je velmi náročná 

záležitost. Excel umožňuje velkou řadu funkcí jednoduše automatizovat - například 

vykreslování grafů, se kterým bude informační systém často pracovat. V Excelu se graf 

jednoduše vykreslí ze zadaných vstupních hodnot. V objektově orientovaném jazyce 

může jít až o tisíce řádků kódu, pokud bych implementoval precizní ruční vykreslování. 

V tomto případě bych graf vytvářel tak, že bych na plátno do kartézského 
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souřadnicového systému ručně vykresloval osy, body propojené úsečkami a popisující 

agendu celého grafu.  A k tomu bych se zabýval například ošetřením aktualizace celého 

grafu v momentě, kdy bude třeba překreslit (neaktuální data, obnovení po minimalizaci 

aplikace, částečné překrytí jinou aplikací apod.). 

Implementace front end aplikace v Excelu bude časově výrazně úspornější (a to ať už 

při prvotní implementaci nebo při následujících budoucích úpravách) a IS díky celkové 

velikosti kódu mnohem méně náchylný ke skrytým bugům, které by testování aplikace 

nemuselo odhalit. 

 Návrh hardware 4.3

Z předchozích kapitol vyplývá, že informační systém bude používat pouze 

provozovatelka. Ta v současné době pracuje s osobním počítačem kupovaným v roce 

2004 s zakoupeným informačním systémem Windows XP.  Stávající řešení není vhodné 

z bezpečnostního hlediska ani z hlediska komfortního. Podnikatelka by si přála 

přenosný osobní počítač, aby mohla data zadávat v kanceláři na provozovně i ve svém 

obydlí. 

Spolu s přenosným osobním počítačem bude třeba zavést bezdrátové propojení Wi-Fi 

v domácnosti, aby byl umožněn provozovatelce přístup k internetu a přístup k sdílené 

tiskárně připojené k druhému počítači. 

4.3.1 Notebook 

Zvolil jsem Notebook: Ultrabook HP Envy 15-j000ec. Jedná se o stylový notebook 

v cenové kategorii do 25 000 kč. Mezi jeho přednosti patří: Solid State Disk, čtečka 

otisků prstů a numerická klávesnice, která je důležitá pro snadnější zadávání číselných 

hodnot. 

4.3.2 Wi-Fi komponenty 

Provozovatelka využívá internetové připojení pomocí ADSL od společnosti O2. Pro 

připojení k internetu využívá základní modem Sagem Fast 840, který vlastní od 

aktivace internetu v domácnosti v roce 2002. Tento modem bude nyní potřeba nahradit 

za novější typ podporující bezdrátové připojení. 
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Jako modem jsem zvolil: D-Link DSL-2751, ADSL2+ Router, který stejně jako 

notebook podporuje rychlý přenos 802.11n a šifrování přenosu. 

Vzhledem k typu stavby s mohutným zdivem jsem testoval s náhradními zařízeními, 

zda je Wi-Fi signál dostupný v celé budově. Na místo předpokládaného umístění 

modemu jsem umístil zkušební Wi-Fi Router Asus WL-600G  a s vlastním notebookem 

Asus G55VW jsem otestoval sílu signálu na všech pracovních pozicích. Výsledkem 

bylo, že Wi-Fi signál neproniknul přes mohutné zdivo. Dá se sice předpokládat, že 

výsledky síly signálu nového modemu se mohou trochu lišit, přesto na základě 

subjektivního odhadu se dá očekávat, že síla signálu bude v nejlepším případě špatná. 

Z tohoto důvodu doporučuji přikoupit opakovač TP-LINK TL-WA830RE, který zajistí, 

že vynikající Wi-Fi signál bude dostupný v celé budově. 

 Software 4.4

Licence na operační systém je součásti notebooku, jedná se o Windows 8 64-bit. Ten 

bude vhodný na chod informačního systému. Navíc bude třeba zakoupit kancelářský 

balík Microsoft Office 2013 pro podnikatele, který je nutný pro provoz informačního 

systému a pro psaní dokumentů. 

Pro zvýšení bezpečnosti bude třeba zakoupit i licenci na bezpečnostní balík. Tím by měl 

být například Avira Internet Security Suite, který zajišťuje jak ochranu proti virům, tak 

bezpečnostní firewall, plus nabízí další funkce jako je ochrana proti spyware, malware 

a další. 

V poslední řadě je nutno navrhnout kvalitní zálohování. Zde si nabízejí dvě možnosti: 

1. zálohování na pevný nebo přenosný disk 

2. zálohování online 

Při zálohování na pevný disk je třeba vždy myslet na to, že se s přenosným počítačem 

může něco stát. Proto, i přestože má navrhovaný notebook dva pevné disky, 

nedoporučuji uchovávat zálohy pouze na tomto přenosném počítači. 
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Při zálohování na přenosný pevný disk (flash disk, hdd) je třeba spoléhat na koncového 

uživatele, který ideálně po každé změně provede zálohu. Tato myšlenka je v praxi 

nepravděpodobná. 

Proto doporučuji funkci automatizovaného zálohování a navrhuji využít uložiště 

Microsoft OneDrive. Které automaticky uchovává všechny uložené verze dokumentu, 

díky čemuž je možné se v případě problému vrátit k libovolné předchozí verzi. 

 Zhodnocení návrhu pomocí metody HOS 8 4.5

Hardware 

Hardware je navrhován vzhledem k potřebám provozovatelky. Z cenového hlediska se 

jedná o střední třídu, která by měla provozovatelce dostačovat. 

Vyhodnocení podle HOS 8 metody: 2 (nízká úroveň) 

Software 

Programové vybavení splňuje všechny nutné potřeby. Nejčastěji se jedná o spolehlivý 

software od firmy Microsoft: Windows, Office, SQL Server, využívaní jeho serverů pro 

zálohování. Plus návrh počítá i s bezpečnostním balíkem. 

Vyhodnocení podle HOS 8 metody: 3 (střední úroveň) 

Orgware 

Pro provoz informačního systému nejsou vypracovány žádné směrnice a pracovní 

návody. Vzhledem k faktu, že informační systém bude mít jen jednoho uživatele, se 

směrnice zdají být zcela zbytečné. Stejně tak se u informačního systému nepočítá 

s různými právy pro jednotlivé uživatele. 

Vyhodnocení podle HOS 8 metody: 2 (nízká úroveň)  
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Peopleware 

Uživatelka informačního systému bude konzultantkou návrhu informačního systému. 

Dá se tedy předpokládat, že bude seznámena se všemi částmi informačního systému. 

Vyhodnocení podle HOS 8 metody: 3 (střední úroveň) 

Dataware 

Celý informační systém bude automaticky zálohován. Uložená data v databázi budou 

navrhnuta integrovaně, a všechna budou využita některou částí informačního systému. 

Vyhodnocení podle HOS 8 metody: 3 (střední úroveň) 

Customers 

Informační systém není zaměřen na koncového zákazníka. Jediné, co obsahuje, jsou 

analytické pohledy na pokladní prodeje. 

Vyhodnocení podle HOS 8 metody: 2 (nízká úroveň) 

Suppliers 

Pro dodavatele informační systém nenabízí žádný přístup. Z tohoto hlediska informační 

systém nabízí jen katalog partnerů, se kterými provozovatelka obchoduje. 

Vyhodnocení podle HOS 8 metody: 1 (velmi nízká úroveň) 

Management informačního systému 

Jediný uživatel, který bude s informačním systémem pracovat, nemá žádné zkušenosti 

s managementem IS. Vzhledem k rodinnému vztahu provozovatelky a vyhotovitele 

informačního systému se dají předpokládat budoucí drobné změny v informačním 

systému podle nových požadavků. 

Vyhodnocení podle HOS 8 metody: 2 (nízká úroveň) 
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Vyhodnocení 

 

 

Z uvedené analýzy vyplývá, že informační systém nesplňuje podmínky vyváženosti. To 

je způsobeno oblastí suppliers, se kterými informační spolupráce na bázi informačního 

systému nemá význam. 

 Ekonomické zhodnocení 4.6

Vzhledem k ročním tržbám podniku pořízení informačního systému s sebou přináší 

vysoké finanční požadavky. Ty se dají rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří 

náklady, které budou uhrazeny jednorázově (nákup hardware, software) do druhé 

skupiny patří licenční poplatky, které je nutné vyplácet v opakovaných intervalech 

(obnova licence za bezpečnostní balíček).  

  

HW: 2 

SW: 3 

OW: 2 

PW: 3 

DW: 3 

CU: 2 

SU: 1 

MA: 2 

Graf č. 1: Vyhodnocení navrhovaného IS metodou HOS 8  

[zdroj: Vlastní zpracování]  
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Tabulka č. 3: Jednorázové pořizovací náklady  

[zdroj: Vlastní zpracování] 

Komponenta Přesný typ Pořizovací cena 

Notebook Ultrabook HP Envy 15-j000ec 25 000 Kč 

Modem D-Link DSL-2751, ADSL2+ Router 1 600 Kč 

Opakovač TP-LINK TL-WA830RE 900 Kč 

Kancelářský balík Microsoft Office 2013 pro podnikatele 6 800 Kč 

Celkem 
 

34 300 Kč 

 

Pořizovací ceny jsou určeny podle maloobchodních ceníků velkých prodejců 

elektroniky, působících na českém trhu. Ceny jsou ustanoveny k 1. květnu 2014. 

Tabulka č. 4: Roční poplatky za licence 

[zdroj: Vlastní zpracování] 

Komponenta Přesný typ Roční poplatek 

Bezpečnostní balík Avira Internet Security Suite 990 Kč 

Cloud zálohování Microsoft OneDrive 50GB 480 Kč 

Celkem 
 

1 470 Kč 

 

Roční poplatek balíku Avira Internet Security Suite, je stanoven podle ceny jednoroční 

licence, při přepočtu kurzu 26,79 Kč za 1 €. 

Poslední nákladovou kategorii tvoří samotná implementace operačního systému. 

Vzhledem k tomu, že informační systém bych rád vyhotovil v rámci své diplomové 

práce, a také vzhledem k tomu, že se jedná o implementaci pro rodinného příslušníka, 

uvádím odhady v člověkohodinách. Tedy kolik času předpokládám, že budu potřebovat 

k vyhotovení jednotlivých části informačního systému. Odhady jsou vytvářeny hlavně 

na základě mé tříleté externí práce pro firmu MP-Soft a.s., kde jsem se zabýval vývojem 

modulů pro školní informační systém SAS.  
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Tabulka č. 5: Předpokládaná doba pro vyhotovení IS 

[zdroj: Vlastní zpracování] 

Část informačního systému 
Počet potřebných 

člověkohodin 

Návrh databáze a její vyhotovení 40 

Import dat do DB z registrační pokladny 32 

Modul nákup 24 

Modul zásoba rozpracovaných a hotových polotovarů 20 

Modul pokladní prodej 20 

Modul seznam obchodních partnerů 4 

Modul personalistika 20 

Modul jízdy 16 

Testovací provoz 16 

Celkem 192 

 

Časově nejnáročnější část bude prvotní příprava, kdy budu muset navrhnout tabulkovou 

strukturu v databázi a rozvrhnout, které moduly budou ke kterým tabulkám přistupovat. 

Druhý nejnáročnější úkol bude vyhotovení importu dat z registrační pokladny do 

databáze. Vzhledem k faktu, že provozovatelka zatím nemá vybraný typ, nedá se přesně 

odhadnout, jak dlouho implementování importu dat bude trvat. A to z důvodu, že typ 

exportování se liší od druhu registrační pokladny. V odhadu předpokládám 

s jednoduchých způsobem (např. export do .xml nebo .csv standardu). Vyhotovení 

jednotlivých modulů by díky excelovské platformě nemělo být časově náročné. 

Započítávám ale rovněž, že jednotlivé moduly budu při vývoji pravidelně konzultovat 

s provozovatelkou, aby jí funkčně vyhovovaly. Celková doba implementace 192 

člověkohodin (přibližně jeden pracovní měsíc) se zdá být odpovídající vzhledem 

k nenáročnosti informačního systému.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout informační systém a zavést počítačovou síť v konkrétní 

živnosti, registrované pod názvem Ing. Hana Stáňová. Na základě konzultací 

s provozovatelkou při analýze současného stavu jsem vydedukoval, že rozsáhlá 

počítačová síť pro obsluhující zaměstnance nepřináší firmě žádné benefity. Proto jsem 

návrh informačního systému zaměřil na jedinou osobu, kterou je sama provozovatelka. 

Výsledkem je informační systém, který je zaměřen na analytickou prezentaci dat. 

Prvním klíčovým prvkem tohoto řešení je časová nenáročnost. Návrh počítá s tím, že 

prodejní data budou čerpána z registrační pokladny. Nutné ruční zadávání dat do 

systému je minimalistické. Druhým klíčovým prvkem je cenová dostupnost. Výsledný 

návrh je finančně ohodnocen na jednorázovou investici 34 300 Kč plus 1 470 Kč ročně 

za licence, což je adekvátní částka vzhledem k finančním možnostem provozovatelky. 

Zde je nutno zdůraznit, že v budoucím momentě nákupu těchto komponent bude třeba 

zjistit, zdali už není dostupná lepší varianta ve stejné cenové kategorii. 

Informační systém bych rád implementoval v rámci své budoucí diplomové práce. 

Z tohoto důvodu jsem se snažil ohodnotit časovou náročnost vyhotovení navrhovaného 

informačního systému. Předpokládaná doba vychází na 192 člověkohodin, což odpovídá 

přibližně jednomu pracovnímu měsíci. 

Konečné rozhodnutí ohledně implementace informačního systému však bude na 

provozovatelce. Hlavní vliv na toto rozhodnutí bude mít určitě vývoj situace legislativy 

týkající se registračních pokladen. Zavedení registrační pokladny je totiž nezbytným 

předpokladem pro chod navrženého informačního systému.  
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ASW  – aplikační software 
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ICT  – informační a komunikační technologie 

IS  – informační systém 

MSRT –  software pro odstranění malware  
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