
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV MANAGEMENTU

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF MANAGEMENT

POSOUZENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU FIRMY A
NÁVRH ZMĚN

INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT AND PROPOSAL FOR ICT MODIFICATION

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. OLDŘIŠKA MAJEROVÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. MILOŠ KOCH, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2015



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2014/2015
Fakulta podnikatelská Ústav managementu

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Majerová Oldřiška, Bc.

Řízení a ekonomika podniku (6208T097) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává diplomovou práci s názvem:

Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

v anglickém jazyce:

Information System Assessment and Proposal for ICT Modification

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza problému
Vlastní návrhy řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační
společnosti. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 323 s. ISBN 978-80-247-4307-3.
GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2. přeprac. a aktualiz. vyd.
Praha: Grada. 2009, 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1. 
MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 2. rozš. vyd. Praha: Ikar, 2000. 178 s.
ISBN 80-247-0087-5.
SCHWALBE, Kathy. Řízení projektů v IT. Brno: Computer Press, 2007. 720 s. ISBN
978-80-251-1526-8.
SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualiz. a rozš.
vyd. Brno: Computer Press, 2010. 501 s. ISBN 978-80-251-2878-7.

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015.

L.S.

_______________________________ _______________________________
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 28.2.2015



   
 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému podniku a 

návrhem vhodných změn. Teoretická část pojednává o problematice informačních 

systémů a metodách posouzení efektivnosti informačních systémů. Teoretické 

poznatky jsou aplikovány v analytické části, kde jsou rozebrány jednotlivé prvky 

informačního systému. Na základě výsledků analýz, jsou podány návrhy na zlepšení 

a zefektivnění práce s informačními systémy v podniku. V závěru práce je sestaven 

rozpočet na implementaci navržených změn. 

 

Abstract 

 This master thesis deals with the assessment of the information system of the 

company and a the proposal of appropriate changes. The theoretical part deals with the 

issue of information systems and methods for assessment of effectiveness information 

systems. Theoretical knowledge is applied in the analytical part, which are focused on 

different elements of the information system. Based on the analysis results, proposals 

are made to improve and streamline work with information systems in the company. In 

conclusion the budget is drawn for the implementation of proposed changes. 
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systémů, ERP systémy, analýza HOS 8, Zefis analýza, efektnivost informačního 

systému. 
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Úvod 

 

 V současné době vládne na cukrářském trhu vysoká konkurence. Úspěšnými 

firmami se stanou pouze ty, které jsou schopny skloubit náročné požadavky 

zákazníků, rozvíjet moderní trendy ve výrobě, vyrábět kvalitní a cenově dostupné 

výrobky, cíleně prezentovat podnik, udržovat kontakt se zákazníky prostřednictvím 

internetu a poskytovat doplňující služby, jako jsou online objednávky či dovoz.  

Cukrárna u Bílků na začátku svého podnikání v 90. letech byla jedním z mála 

cukrárenských podniků v regionu. Byl to technologicky moderní podnik, který 

svým zákazníkům nabízel tradiční zákusky a skromné posezení v prostorách 

prodejny. Posléze byl zaveden rozvoz zákusků odběratelům. Následujících 15 let se 

podnik držel mezi těmi nejlepšími cukrárnami. Situace na trhu se začala obracet od 

roku 2007, kdy zákazníci začali poptávat moderní cukrárenské výrobky a nakupovat 

přes internet. S rozvojem a reakcí na poptávku začaly i malé podniky zavádět 

informační systémy. 

 Díky vyspělé konkurenci, která reagovala na poptávku zákazníků, přišel 

podnik o část tržního podílu. Bohužel tuto příležitost podnik nevyužil, jelikož se po 

dobu rozvoje cukrářského odvětví ubíral nákladovou strategií, která vedla ke 

snížení nákladů na rozvoj podniku a zaměstnance.  

 Příležitost implementovat informační systém, který podpoří prodeje a 

konkurenceschopnost podniku, odhalila Cukrárna u Bílků až nyní. Stalo se tak po 

prozření, že není třeba snižovat provozní náklady, ale je třeba investovat do rozvoje 

a techniky, jelikož budou s rozvojem informačních technologií kladeny na podnik 

stále vyšší požadavky.  
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1 Vymezení problému, cílů, metody zpracování 

 

1.1 Vymezení problému 

 

Podnik Cukrárna u Bílků je na trhu již 20 let. Během této doby si podnik 

vybudoval kvalitní technologickou základnu pro výrobu cukrářských a pekařských 

výrobků, získal určitý podíl na trhu a věrné zákazníky. 

 Avšak v posledních sedmi letech podnik zaznamenal výrazný pokles tržeb a 

odliv zákazníků. Situaci, ve které se podnik nacházel, řešil snižováním fixních 

provozních nákladů tak, aby stále dosahoval požadovaného zisku. Jednalo se 

především o propouštění zaměstnanců, snižování nákladů na rekonstrukce a 

investice do technologií a zařízení.  

V současné době se podnik zaměřuje na náklady spojené s pořízením a 

udržováním zásob na skladě. Bylo tak zjištěno, že na skladě je drženo více zboží a 

materiálu než je třeba a dochází tak i k častému odpisu. Dalším problémem 

spojeným se zásobami jsou krádeže zaměstnanců, které je velmi těžké prokázat, 

jelikož neexistuje žádná evidence zásob.  

Ačkoliv je průměrný počet prodejů dnes téměř stále na stejné úrovni jako před 

sedmi lety, podnik pocítil úbytek větších objednávek a dlouhodobých odběratelů, 

což vedlo ke zpomalení obratu zásob na skladě. Hlavním problémem, se kterým 

podnik v současné době bojuje, jsou zvýšené provozní náklady spojené právě se 

zásobami, které nejsou evidovány. 

 Jelikož Cukrárna u Bílků dosud nevěnovala informačnímu systému žádnou 

pozornost, je třeba, aby byl navržen takový informační systém, který bude evidovat 

zásoby, propojí sklad zásob a pokladní systém. Právě evidence zásob povede ke 

snížení nákladů na zásoby, možnost provádění inventur, jednoduché 

zpracování objednávek a zjednodušení správy zboží a materiálu.  

 Pro podnik je tak nyní důležité, aby se díky implementaci informačního 

systému dorovnal na úroveň svých konkurentů. Právě investice do informačního 

systému a technologií podpoří jak výrobní, tak i skladovací, objednávací a prodejní 

procesy. Díky tomu bude podnik moci svým zákazníkům nabízet lepší a kvalitnější 
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služby, které povedou ke zvýšení spokojnosti zákazníků a jejich přílivu do podniku, 

což přispěje k nastartování obratu zásob a zvýšení tržeb. 

 

1.2 Stanovení cílů 

 

Hlavním cílem je na základě analýzy současného informačního systému 

stanovit návrh nového informačního systému, který povede ke snížení nákladů 

na skladové zásoby a snížení ztrát Cukrárny u Bílků o 30 % do dvou let. 

 Abychom dosáhli hlavního cíle – snížení nákladů na zásoby a snížení ztrát v 

Cukrárně u Bílků, je potřeba analyzovat proces manipulace a skladování zásob tak, 

aby byla odhalena slabá místa v oblastech - skladování, evidence zásob, zpracování 

objednávek a prodeje. Na základě těchto analýz bude sestaven seznam kritérií, které 

budou výchozí pro výběr daného informačního systému. 

 

Dílčími cíli práce jsou: 

� Zavedení skladové evidence pro možnost inventarizace. 

� Systémové zpracování objednávek. 

� Stanovení harmonogramu implementace navrženého informačního systému. 

� Stanovení rozpočtu na nákup nového hardware a software. 

 

1.3 Analýzy a metody zpracování 

Informace pro zpracování této diplomové práce budou čerpány zejména od 

majitelky Cukrárny u Bílků, dále od zaměstnanců podniku. Implementace 

informačních technologií budou konzultovány s dodavatelskou firmou. Zjištěné 

informace o podniku jsou využity zejména při analýzách, hodnocení a sestavení 

návrhu nového informačního systému. 

 

V diplomové práci budou použity následující analýzy a metody řešení: 

A. Analýza současného stavu IS 

• Analýza HOS 8 se bude zabývat osmi oblastmi, které jsou navzájem 

provázané. Analýzou dílčích oblastí (hardware, software, orgware, 
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peopleware, dataware, customers, suppliers, management IS) bude 

zjištěna celková úroveň IS podniku. 

• Analýza efektivnosti IS se bude soustředit zejména na informační 

systém jako celek, vztah zaměstnanců k informačnímu systému a 

technologiím. Dále pak na úroveň podpory, řízení a bezpečnost IS.  

B. Analýza rizik a řízení změny 

• Řízení změny bude definovat síly inicializující proces změny, 

identifikovat možné změny, intervenční oblasti a průběh vlastní změny. 

• Analýza rizik bude provedena na základě identifikace rizik, které mohou 

ovlivnit implementaci IS. Poté budou rizika ohodnocena a dle sestavení 

mapy rizik budou stanoveny opatření ke snižování těchto rizik. 

 

Na základě těchto metod a analýz bude sestaven návrh komplexního 

informačního systému, který povede ke zlepšení efektivnosti IS. Následně bude 

sestaven harmonogram implementace a stanovení rozpočtu. 
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2 Teoretická východiska práce 

 

2.1 Informační systém 

 

Dle Vymětala (2009, s. 14) lze informační systém (IS) definovat jako 

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

zpracování za účelem dosažení stanovených cílů.  

 Úkolem informačního systému je zpracování dat a zabezpečení komunikace 

informací mezi jednotlivými prvky, aby bylo zajištěna správnost informací na 

správném místě, u správného zákazníka v danou chvíli.  

 Součástí informačního systému jsou informační a komunikační technologie 

označované jako ICT. Proto se často používá kombinace označení pro informační 

systém, který je podporován informačními a komunikačními technologiemi IS/ICT. 

Informační a komunikační technologie jsou hardwarové a softwarové prostředky 

pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci informací a pro vzájemnou 

komunikaci lidí a složek IS (Bruckner a kol., 2008). 

 

 
Obrázek 1: Informační systém (IS) - schéma jednotlivých složek 

(Zdroj: Mlýnek, 2007, s. 7) 
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2.1.1 Role informací v podniku 

 Data jsou předmětem operací informačního systému. Je možné je různě 

strukturovat a organizovat. Aby se mohlo s daty pracovat v informačním systému, 

je třeba je vyjádřit do určitého formátu - textového, numerického či obrazového. 

Mezi nejčastěji používané formáty patří tabulky, texty, schémata, grafy, atd. 

(Bruckner a kol., 2008). 

 Informace dávají datům význam a snižují jejich neurčitost. Význam dat 

spočívá v propojenosti jednotlivých údajů tak, že utváří celistvou a pro příjemce 

hodnotnou informaci (Bruckner a kol., 2008). 

 

2.2 Trend ve vývoji podnikových informačních systémů 

 

Nedílnou součástí úspěšných podniků ve všech oblastech podnikání je kvalitní 

informační systém. Důležitost kvalitního informačního systému je dána rostoucí 

konkurenceschopností podniku a efektivnosti řízení. 

 V tabulce níže jsou shrnuta specifika požadavků trhů dříve a nyní. V současné 

době růstu informatizace se objem zpracovaných dat informačními technologiemi 

se neustále zvyšuje. Každý podnik chce být dokonale informován o svých 

konkurentech, zákaznicích a výsledcích hospodaření. Proto je kladen důraz na 

rozvoj a inovaci informačních systémů a informačních technologií.  

 

Tabulka 1: Rozdíly ve fungování trhu 
(Zdroj: Sodomka a Pour, 2012, s. 31) 
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 Z pohledu marketingových nástrojů podniků - propagace a distribuce - je 

vzrůstající důraz na kvalitu informačního systému a širokou dostupnost 

informačních technologií. Jedná se především komunikaci se zákazníkem 

prostřednictvím televize, e-mailu či internetu. Zákazník má tak přístup k 

informacím o výrobcích a službách, které dané podniky nabízejí a jejich nabídky 

může navzájem srovnávat. Po výběru výrobku či služby má zákazník možnost 

přímého objednání a výběru způsobu platby a dopravy z pohodlí domova.  

 Zákazník tak už nemusí obcházet kamenné obchody, sepisovat nákupní 

seznamy a nosit těžké tašky. Informační systémy umožňují všechny úkony spojené 

nejen s nákupem zjednodušit (Sodomka a Pour, 2012). 

 

2.3 ERP systémy 

 

Enterprise Resource Planning (zkráceně ERP) je označení pro podnikové 

plánování zdrojů. ERP vychází ze základů Material Requirements Planning (MRP) 

a Computer Aided Manufacturing (CIM). Tyto dvě metody jsou určené pro 

efektivní plánování a řízení všech podnikových zdrojů ve výrobních či 

distribučních podnicích. ERP je jejich rozšířením (Sodomka a Pour, 2012).  

 

 
Obrázek 2: ERP systém 

(Zdroj: What is ERP system, 2014) 
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V rámci ERP systému jde o způsob řízení a plánování zahrnující veškeré 

zdroje spojené s celým podnikem.   

 

2.3.1 Vymezení ERP systémů 

ERP systém zastřešuje čtyři hlavní pilíře: 

1. Plánování  

2. Logistika a doprava materiálu 

3. Ekonomika a finance 

4. Lidské zdroje 

 

Plánování 

 Jde o nastavení jednotlivých podnikových cílů tak, aby byl dosažen hlavní cíl 

a podnik produkoval zisk. Jelikož plánování patří mezi jednu z manažerských 

funkcí, týkají se rozhodnutí managementu celého podniku - ekonomika a finance, 

informatika, kvalita, lidské zdroje, logistika a doprava materiálu, výroba, atd.  

 Dle časového horizontu jsou prováděny plány strategické (delší než 1 rok), 

taktické (týdny až měsíce) a operativní (v rámci několika dnů). Strategické plány 

jsou prováděny managementem podniku, kratší plány jsou prováděny zejména u 

výrobních podniků s vedoucími pracovníky v odděleních výroby a logistiky 

(Plánování, 2013).  

 Mezi nejčastěji používané systémy pro plánování výroby se řadí například 

Advanced Planning and Scheduling (APS), Material Requirement Planning (MRP, 

MRP II), Just in time (JIT) a KANBAN (Plánování, 2013). 

 

Logistika a doprava materiálu 

 Oblast logistiky a dopravy materiálu se zabývá především metodami řízení 

dopravních a skladovacích činností podniku. Jedná se o řízení materiálových, 

informačních a finančních toků tak, aby byl zajištěn plynulý tok materiálu a 

nedošlo tak k pozastavení výroby.  

 Cílem logistiky je zajistit, aby byl správný výrobek nebo služba doručen ve 

správném množství, správné kvalitě na správné místo správnému zákazníkovi při 

vynaložení přiměřených nákladů (Logistika a doprava, 2013).  
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 Logistika propojuje činnosti skrz podnik. Jedná se o podporu procesů nákupu, 

skladování, výroby a prodeje - viz následující obrázek. Dle Sodomky a Poura 

(2012, s. 69) zahrnuje "cyklus logistiky obchodního řetězce obvykle zpracování 

posloupnosti následujících úloh: 

• přijetí obchodního případu,  

• vytvoření objednávky, její obsahové, termínové a cenové specifikace, a to na 

základě kmenových dat, případě konfigurátorů produktů,  

• plánování potřebných materiálových požadavků včetně zpracování návrhů 

na nákup výrobu a kooperace,  

• objednání a nákup zboží a služeb od dodavatelů,  

• zajištění skladového hospodářství a řízení zásob včetně správy obalů, 

kontejnerů a nebezpečných odpadů,  

• plánování výrobních a předvýrobních kapacit, 

• řízení realizace výrobní zakázky včetně sběru zpětnovazebních dat z výroby, 

• vychystání a expedice hotových výrobků, 

• archivace zakázek a souvisejících dalších dat." 

 

 Mezi nejčastěji používané systémy pro řízení logistiky patří stejné systémy 

jako pro plánování výroby, jelikož se jedná o ucelené systémy řízení (Logistika a 

doprava, 2013). 

 



20 
 

 
Obrázek 3: Zpracování obchodního případu v podnikovém informačním systém systému ERP 

(Zdroj: Sodomka a Pour, 2012, s. 70) 

 

 Z pohledu výrobních a distribučních podniků je zásadní schopností ERP 

systému podporování procesu logistického řetězce od nákupu přes skladování a 

výrobu až po prodej. Cílem je jednotná provádění operativních činností a zlepšení 

toku konzistentních dat, které přináší benefity do oblasti rozhodování a plánování 

(Sodomka a Pour, 2012). 

 

Ekonomika a finance 

 V rámci oblasti ekonomiky a financí jsou používány především metody řízení, 

jako jsou finanční ukazatelé a standardy, jejichž úkolem je řízení finančních rizik, 

řízení a hospodaření s financemi v podniku.  
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 Informační systém z pohledu financí má mnoho modulů, které primárně 

podporují řízení financí a ekonomické situace podniku. Mezi nejpoužívanější 

moduly patří finanční účetnictví (hlavní kniha, pohledávky, závazky, elektronický 

bankovní styk), nákladové účetnictví, controlling (řízení nákladů, výnosů, zdrojů a 

termínů), správa dlouhodobého majetku (správa investic, odpisy), účtování mezd, 

výkaznictví dle norem (např. IFRS, GAAP), účtování kurzových rozdílů a cizích 

měn. Na základě zpracování dat v informačním systému je možné provádět 

rozhodnutí a sestavovat plány (Sodomka a Pour, 2012).  

 V rámci ekonomických informačních systémů se používají i další moduly, 

které jsou na primární finanční moduly navázané. Jedná se zejména o programy, ve 

kterých je možné informace dále zpracovávat - například kniha jízd, MS Office, 

homebanking, atd. (Sodomka a Pour, 2012). 

 Hlavním cílem řízení financí je maximalizace tržní hodnoty podniku, za což je 

odpovědný management podniku. Mezi další cíle finančního řízení patří zajištění 

platební schopnosti, zajištění likvidity a rentability podniku (Ekonomika a finance, 

2013). 

 

Lidské zdroje 

 Čtvrtá oblast ERP systémů je zaměřena na řízení lidských zdrojů, neboli 

personalistiku (angl. human resource management). Jedná se o zpracování 

informací o zaměstnancích podniku, jako je nábor pracovníků, uzavření pracovních 

smluv, plánování personálního rozvoje a školení, zpracování služebních cest a 

vyplácení mezd (Sodomka a Pour, 2012). 

 Nejčastěji používanými systémy v personalistice jsou docházkové a mzdové 

systémy. 

 

2.3.2 Trend ERP systémů 

 Za posledních deset let se situace obrátila z implementování několika různých 

a neprovázaných systémů na trend sdružování všech informací do jediného 

informačního systému. Současným cílem ERP systémů je používat vstupní data ve 

více systémech podniku a mít tak všechna data pohromadě. Tento trend 
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implementování jednoho sofistikovaného informačního systému spěje ke 

komplexnosti informací podniku (Cvrkal, 2013).  

 Informace z ERP systémů jsou nyní běžně dostupné nejen pro zaměstnance, 

ale i pro dodavatele a v některých případech i pro zákazníky. Jde například o 

evidenci nákupů u dané společnosti, možnost reklamace bez účtenky, sledování 

zásilek a stavu objednávky v reálném čase (Cvrkal, 2013). 

 

2.4 Efektivnost informačních systémů 

 

 Efektivnost informačních systémů je dána vztahem jednotlivých složek IS. 

Dle Molnára (2007, s. 105) je "velmi často pozornost řídících pracovníků při 

zavádění informačních systémů soustředěna při výběru IS/IT jen na problém toho, 

aby investice do IS/IT byla co nejvíce efektivní, tj. aby bylo dosaženo s co možná 

nejmenšími výdaji splnění požadovaných cílů, pro které se IS/IT pořizuje. Jen málo 

řídících pracovníků si však uvědomuje, že člověk je nedílnou součástí IS/IT."  

 Je třeba brát lidský faktor v úvahu, aby byl navržený systém přijatelný i 

zaměstnanci, protože efektivnost IS závisí mnohem více na lidech než na 

informačních technologiích (Molnár, 2007). 

 Po implementaci informačního systému s přiměřenými náklady a zaškolení 

pracovníků by tak došlo k postupnému zvyšování efektivnosti zpracovávaných dat 

systémem. Jedná se především o rychlejší příjem zboží a materiálu na sklad, výdej 

faktur, řádné řízení zásob, atd. (Sodomka a Pour, 2012). 

 

2.4.1 Přínosy informačních systémů 

 Pro podnik jsou největší přínosy informačního systému ty, které přináší trvale 

zisk. Pokud se podnik rozhodne pro konsolidaci více systémů do jednoho nebo 

implementaci jednoho informačního systému, pak přínosem budou nižší náklady na 

celkovou údržbu systému a větší rychlost zpracování dat (Šperka, 2014).  

 

Hlavní přínosy informačního systému pro podnik spočívají v: 

• umění rozlišovat dobré a špatné a 

• kontrolování stavu podniku, tak aby se dal zlepšovat (Molnár, 2007). 
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 Z pohledu výrobně-obchodního podniku lze implementací sofistikovaného 

informačního systému docílit: 

• zvýšení obratu tržeb při stávajících kapacitách za jednotku času,  

• materiálové optimalizace, což znamená snížení nákladů na skladování 

materiálu a zrychlení obrátky zásob, 

• snížení nákladů na mimořádné dodávky materiálu a zboží, 

• plnění termínu a tím dosahování spokojenosti zákazníků, což vede k 

opakovaným nákupům a nižším nákladům na získání nových zákazníků.  

 Přínosy kvalitního informačního systému jsou obecně obtížné vyčíslit a 

zahrnout tak do ceny výrobků a služeb, ale jsou podstatným nástrojem pro 

snižování nákladů, zvyšování obratu tržeb a ve výsledku i spokojenosti zákazníků 

(Šperka, 2014).  

 Po samotné implementaci informačního systému je třeba provést 

vyhodnocení, zda očekávaný a skutečný stav IS je co nejvíce shodný (Molnár, 

2007). 

 

2.4.2 Výdaje na informační systémy 

 Kromě přínosů je třeba sledovat i finanční prostředky vložené do 

informačního systému. Efektivnost výdajů na IS je možné sledovat dvojím 

způsobem - buď stanovit objem finančních prostředků, které chce podnik investovat 

do IS nebo si přesně stanoví aplikaci IS a snaží se najít daný produkt na trhu za co 

nejnižší cenu. Dle Molnára (2007, s. 27) neplatí, že "čím vyšší máme výdaje na 

IS/IT, tím vyšších dosáhneme přínosů. Vše závisí samozřejmě na účelnosti 

vynaložených prostředků."  

 Jelikož se jedná o malý podnik, bude zvolen dodavatelský způsob 

implementace informačního systému. Bude třeba stanovit výdaje na plánování, 

pořízení (nákup), zavádění (implementace), provoz, údržbu a likvidaci (Molnár, 

2007). 

 Při dodavatelském způsobu řešení IS bude třeba porovnat výdaje dle 

následujícího členění: 
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• Cena hardware - odvíjí se od požadovaného výkonu/rychlosti zpracování 

dat; 

• Cena software je dána počtem licencí a počtem uživatelů, kteří mají s 

danými softwary pracovat, obecně se jedná o nejnákladnější oblast; 

• Cena implementace - jedná se o instalaci a nastavení systému, školení 

uživatelů, atd.;  

• Cena údržby je stanovena na základě kupní smlouvy, obecně prvotní záruky 

jsou bezplatné, případně za pevné poplatky. Jedná se o aktualizace a 

případné malé změny v nastavení (Molnár, 2007). 

 
Graf 1: Struktura výdajů při dodavatelském řešení IS/IT 

(Zdoj: Molnár, 2007, s. 31) 

 

2.5 Analýza informačního systému 

 

 Metody analýzy informačního systému - analýza HOS 8 a analýza efektivnosti 

IS - byly vyvinuty panem Doc. Ing. Milošem Kochem, CSc. ve spolupráci s 

Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně. 

 

2.5.1 Analýza HOS 8 

 Analýza HOS 8 je založena na dotazníkovém sběru dat. V rámci rozsáhlého 

dotazníku jsou pracovníkům zkoumaného podniku podávány všeobecné otázky, 

týkající se právě informačního systému.  

 Jedná se o subjektivní metodu sběru dat, která neslouží k detailnímu rozboru 

informačního systému na úrovni jednotlivých procesů, ale o zhodnocení systému 

16%
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Implementace
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jako celku (Koch, 2008). Metoda dělí systém na 8 specifických oblastí – viz 

následující tabulka. 

 

Tabulka 2: Oblasti zkoumané metodou HOS 8 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 Každá oblast je analyzována na základě 10 obecných otázek, které vyjadřují 

problémy vznikající v dané oblasti. Dotazovaný odpovídá formou výběru z několika 

daných odpovědí, které již předem jsou ohodnoceny ordinální hodnotou (1 = špatná 

úroveň systému, 3 = vyvážený systém (viz graf níže), 5 = velice výborná úroveň 

systému). Po zpracování zadaných dat do dotazníku je vyhodnocena úroveň 

celkového systému, což odpovídá oblasti s nejnižší úrovní (nejnižším 

ohodnocením), (Koch, 2008). 

 

 
Graf 2: Vyváženost systému dle HOS 8 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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HW – hardware – tato oblast se týká analýzy fyzického vybavení, jako jsou 

například počítače a servery. Hodnotí se úroveň z pohledu spolehlivosti, 

bezpečnosti a použitelnosti se softwarem.  

SW – software – oblast zahrnuje analýzu programového vybavení, které je 

instalováno na počítače a servery. Hodnotí se úroveň snadnosti používání, ovládání 

a šíře jeho funkcí.  

OW – orgware – v oblasti orgware je hodnocena především samotná existence 

pracovních postupů a znalost pravidel pro provoz informačních systémů. 

PW – peopleware – tato oblast zahrnuje hodnocení uživatelů informačních 

systémů, tj. úroveň znalostí pracovníků, kteří využívají informační systémy ke své 

práci a úroveň podpory. Metoda HOS 8 není cílená na hodnocení odbornosti a 

schopnosti uživatelů.  

DW – dataware – oblast zkoumá data uložena v informačním systému. V rámci 

této oblasti je hodnocena datová dostupnost, zabezpečení a správa včetně 

zálohování dat.  

CU – customers – tato oblast zkoumá, jaké informace má informační systém svým 

zákazníkům poskytovat. Z pohledu výrobního podniku jde o poskytování informací 

například o stavu zásob na skladě, o stavu nevyřízených objednávek, atd.  

SU – suppliers – jde o zkoumání očekávání od informačního systému od interních 

či externích dodavatelů. Z pohledu externích dodavatelů jde především o evidenci 

objednávek, správy kontaktů a komunikace s nimi.  

MA – management IS - v této osmé oblasti je hodnoceno řízení informačních 

systémů ve vztahu k informační strategii a zda jsou plněna stanovená pravidla. 

Předmětem hodnocení není úroveň znalosti managementu IS (Koch, 2008). 

 

 Na základě výsledků analýzy osmy oblastí informačního systému, lze rozlišit 

dle Kocha význam informačního systému pro podnik do tří stupňů významnosti: 

1. "Zkoumaný informační systém není pro chod firmy důležitý, nepřináší ani 

zvýšení produkce, zisku, ani výraznou úsporu pracnosti. Chod firmy bez 

něj není ohrožen. 
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2. Zkoumaný informační systém je pro chod firmy důležitý, jeho krátkodobý 

výpadek však výrazně neovlivní chod firmy, zisk nebo spokojenost 

zákazníků. 

3. Zkoumaný informační systém je pro chod firmy klíčově důležitý, jeho byť 

jen krátkodobý výpadek výrazně ovlivní fungování firmy, zisk či 

spokojenost zákazníků." (Koch, 2008). 

 

2.5.2 Analýza efektivnosti IS  

 Analýza efektivnosti informačního systému bude provedena na základě 

stanovení nákladů spojených s pořízením IS a očekávaných přínosů plynoucích z 

implementace systému do procesů podniku. V případě, že by se jednalo o vyjádření 

větších přínosů než nákladů na pořízení a údržbu systému, tj. zjednodušení práce, 

úspora času, snížení nákladů na zásoby, zvýšení obratu, atd., pak by se jednalo o 

efektivní informační systém. 
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3 Analýza problému a současné situace  

 

 V současné době, kdy na cukrářském trhu je složitá situace v podobě silné 

konkurence, legislativních požadavků a neustále se měnících požadavků zákazníků, 

je obtížné udržet řízení podniku bez jakékoliv systémové podpory. Procesy nákupu 

materiálu a zboží, výroby a expedice se stávají stále složitějšími. 

 Mezi faktory, které ovlivňují potravinářský trh, patří také doba trvanlivosti 

surovin a cukrovinek a udržení jejich kvality. Pro podnik bez informačních 

technologií je velice obtížné manuálně evidovat dobu obratu zásob, stáří a výši 

zásob, náklady na zásoby, atd. 

Dále bude třeba začít evidovat ztráty spojené se zásobami – zásoby hotových 

výrobků, zásoby materiálu, tak i zboží. Z pohledu charakteristiky ztrát se jedná o 

známé ztráty způsobené, např. ve výrobě rozprášením mouky, cukru, ale i neznámé 

ztráty, např. krádeže zaměstnanců. 

 Efektivním řešením této situace je právě implementace informačního 

systému, který zabezpečí evidenci zásob a propojí veškeré podnikové procesy, 

které se zásobami pracují. Jedná se zejména o nákup, skladování, výrobu a 

expedici.  

Informační systém skladového hospodářství tak poskytne mnoho výhod pro 

vedení podniku. Buď, jak již bylo uvedeno výše, eliminace neznámých ztrát, 

evidence stáří a výše zásob, tak i snížení nákladů na zásoby, zjednodušení 

zpracování objednávek, plánování nákupu a spotřeby materiálu. 

 V rámci implementace informačního systému do celého podniku by tak došlo 

k propojení modulů prodejny, skladového hospodářství a fakturace.  Dále se 

bude práce zaměřovat na výběr informačního systému, který bude nejlépe 

vyhovovat potřebám podniku. 

 

3.1 Představení podniku 

 

 Podnik Cukrárna u Bílků byla založena v roce 1992 se sídlem v Křenovicích u 

Slavkova. Budova je ve vlastnictví majitelky podniku - Jitky Bílkové. V 
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provozovně se nachází jak prodejna, tak i samotná výroba s přilehlými sklady a 

expedicí. 

 

Podnik Cukrárna u Bílků se zabývá: 

- výrobou cukrářských a pekařských výrobků,  

- provozem maloobchodu cukrářských a pekařských výrobků, 

- provozem maloobchodu doplňkového sortimentu (cukrovinky, lihoviny, 

limonády), 

- rozvozem cukrářských a pekařských výrobků svým odběratelům.  

 

 Po celý rok se Cukrárna u Bílků věnuje kromě stálé široké nabídky zákusků, 

také objednávkám dortů na zakázku. V letních měsících je prodej soustředěn na 

výrobu zmrzliny, v období Vánoc na perníky, vánoční pečivo a vánočky.   

Pro zákazníky je připraveno jak vnitřní, tak i venkovní posezení. K zákuskům 

si zákazník může vybrat ze širokého výběru čajových a kávových specialit. 

 Cukrárna u Bílků se účastní také potravinářských veletrhů, televizních pořadů 

o vaření a národních a regionálních soutěží. V roce 2012 získala ocenění Chuť jižní 

Moravy - Tvarohový dort, v roce 2013 ocenění Regionální potravina JMK a Zlatá 

chuť jižní Moravy - Smetanový dezert. 

 

    
Obrázek 4: Získaná ocenění - Regionální potravina JMK 2013, Chuť jižní Moravy 2012 

(Zdroj: Cukrárna u Bílků) 
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Obrázek 5: Smetanový dezert - ocenění Regionální potravina JMK 2013, Zlatá chuť jižní Moravy 

(Zdroj: Cukrárna u Bílků) 

 

3.1.1 Organizační struktura 

 V současné době je v podniku zaměstnáno sedm pracovnic na hlavní pracovní 

poměr a dvě na vedlejší pracovní poměr. Zkrácený úvazek má externí účetní, druhý 

zkrácený úvazek má jedna z prodavaček, která vykrývá dlouhé a víkendové směny. 

 Pracovníci jsou zařazeni do čtyř úseků - výroba, ve které pracují tři cukrářky a 

majitelka podniku, dále pak expedice, prodejna a účetnictví, na kterém se podílí 

účetní s majitelkou podniku (viz graf níže). 

 

 
Graf 3: Organizační struktura Cukrárny u Bílků 

(Zdroj: vlastní zpracování) 



31 
 

 V hlavních sezónách, kterými jsou období léta a Vánoc, cukrárna najímá 

brigádníky k pomocným pracím, tj. komplementace objednávek, pomoc ve výrobě 

nebo v prodejně. 

 

3.2 Historický vývoj informačního systému podniku 

 

Historie informačního systému Cukrárny u Bílků je chudá na informační 

technologie. Až do roku 2005 podnik podnikal bez jakéhokoliv informační 

podpory, což však nemělo žádný vliv na provoz cukrárny a její výsledky. Veškeré 

objednávky a faktury byly vypisovány ručně.  

Pokrok podnik udělal až v roce 2006, kdy byl do podniku zaveden první 

počítač, který již měl připojení k internetu a obsahoval podnikový systém Trell 

s moduly Kasa a Fakturace.  

Dalším a současně i posledním krokem podniku bylo zlepšení výkonnosti 

počítače informační technologie tak, že došlo pouze k výměně hardware, ale 

programová vybavenost zůstala stále stejná. Informační podpora, správa a servis 

byla po celou dobu zajišťována dodavatelsky. 

 

Tabulka 3: Historický vývoj IS podniku 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

3.3 Analýza současného informačního systému 

 

 Analýza informačního systému je provedena na základě dvou jednotlivých 

analýz - analýzy HOS 8 a analýzy efektivnosti informačního systému. Výsledky 

obou těchto analýz vznikly ve spolupráci s on-line hodnotícím systémem ZEFIS. 
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3.3.1 Analýza dle HOS 8 

Analýzy HOS 8 zkoumá osm oblastí – hardware, software, orgware, 

peopleware, dataware, customers, suppliers a management IS. Hodnocení bylo 

provedeno na základě dotazníků vyplněných zaměstnanci Cukrárny u Bílků na 

portále ZEFIS.cz. Výsledky získané z tohoto portálu jsou dále použity k zhodnocení 

informačního systému. 

Úroveň každé této oblasti byla ohodnocena pomocí čtyřbodové škály jako 1 = 

špatná, 2 = spíše špatná, 3 = spíše dobrá, 4 = dobrá. Doporučený stav informačního 

systému pro Cukrárnu u Bílků je 3, tj. spíše dobrý. Tento stav se doporučuje obecně 

pro podniky, které bez informačního systému může pracovat, ale s většími 

obtížemi.   

Dle analýzy HOS 8 byly vyhodnoceny hardware, orgware, peopleware, 

dataware, customers a suppliers jako oblasti s horší úrovní, tj. s úrovní 2 = spíše 

špatná úroveň než je očekávaná úroveň, tj. úroveň 3 = spíše dobrá úroveň. Těmto 

oblastem je třeba dál se podrobněji zabývat, aby jejich úroveň vzrostla na úroveň 3. 

Do skupiny s očekávanou a doporučovanou úrovní 3 patří software a management 

IS. 

 

Hardware 

 Ačkoliv je současný počítač stále výkonný a stačí pro potřeby podniku, bude 

třeba jej posílit a inovovat. Dále bude třeba prověřit kvalitu a rychlost počítačových 

sítí, aby bylo možné připojit do stávající sítě další počítače. 

Důležitým prvkem v oblasti hardwarového vybavení je záložní zdroj UPS, 

který při výpadku elektrického proudu udrží systém v pohotovostním režimu, dokud 

se závada neodstraní. 

 Z pohledu bezpečnosti dat bude třeba posílit jejich ochranu formou pořízení 

zálohovací jednotky, např. externí HDD, na který se budou data pravidelně 

zálohovat. 

 

Software 

Oblast programové vybavenosti systému, jeho funkcí a snadnosti používání je 

dle analýzy HOS 8 hodnocena jako úroveň 3, tj. spíše dobrá úroveň a doporučená 
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úroveň. Avšak bude třeba provést aktualizaci, jak operačního systému na novější 

verzi, tak i pokladního systému. Aktualizace systému přinese nové možnosti a 

vylepšení při práci se systémem. 

 

Orgware 

V současné době v podniku neexistují žádné směrnice, pokyny, postupy pro 

práci s informačními systémy, případně jak postupovat v případě problému. Díky 

tomu, že na provozovně je stabilně jeden počítač, na kterém se střídají tři 

pracovníci v průběhu dne, bylo by vhodné, aby každý z pracovníků používal pro 

přístup do počítače svoje jedinečné přihlašovací údaje a v rámci bezpečnostní 

politiky toto heslo nikomu nesděloval. Také bude nutné pro každého uživatele 

nastavit zvláštní uživatelské oprávnění, aby pracovník nemohl do systému 

instalovat nové programy, měnit nastavení či získávat důvěrná data jiných 

uživatelů. 

 Dále by bylo třeba aktualizovat operační systém či provést školení pracovníků 

pracujících s informačním systémem. Toto školení bude možné provést buď interně, 

nebo externě u poskytovatele IS, aby byly funkce pro zjednodušení a zlepšení práce 

s informačními systémy maximálně využity. 

 Na veškeré tyto postupy by měly být sepsány směrnice a postupy, se kterými 

by měli být pracovníci seznámeni. Jedná se především o popis postupu pro řešení 

havarijních stavů systému, pracovní postupy pro práci s IS pro koncové uživatele, 

bezpečnostní pravidla, atd. Tyto dokumenty by měly být také udržovány 

v aktuálním stavu. Jelikož se IS v podniku dlouhodobě nemění, navrhovala bych 

jejich revizi každým druhým rokem. 

  

Peopleware 

Z pohledu lidských zdrojů se jedná především o chybějící zastupitelnost 

pracovníka expedice, který po dodání zásob je v systému navyšuje, provádí 

fakturaci výrobků a připravuje dodací listy. V případě absence tohoto pracovníka, 

jsou veškeré tyto činnosti prováděny zpětně až po jeho návratu.  

Snad největším problémem, kterému podnik čelí, je neochota pracovníků učit 

se novým věcem, měnit postupy a procesy tak, aby byly efektivní a cukrárna mohla 
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zvyšovat obrat. V tomto směru bude třeba všechny pracovníky řádně proškolit na 

informační systém a zvýšit důraz na dodržování stanovených pravidel.  

V případě, že by některý z pracovníků se s novými změnami v podniku 

neztotožňoval a odmítal s informačním systémem pracovat,  bylo by vhodné jej 

motivovat k lepším výkonům. Bude třeba zjistit příčiny jeho nespolupráce, snažit se 

je odstranit a až jako poslední řešení situace volit nahrazení pracovníka.  

 

Dataware 

Dle HOS 8 analýzy pracovníci uvedli, že nemají ke své práci k dispozici 

všechna data, které by potřebovali. Jelikož se jedná o výrobní podnik, neexistuje 

zde žádná evidence zásob. Pracovníci si tak nemohou v žádném systému zjistit, 

kolik surovin, materiálu či hotových výrobků mají na skladě, aniž by tak museli 

provést fyzickou inventuru. Tento problém řeší právě implementace modulu zásob 

do informačního systému. 

Dalším chybějícím prvkem oblasti dataware je zálohování dat z počítače, jak 

již bylo zmíněno v oblasti hardware. Řešením je pořízení HDD, na který se budou 

data pravidelně zálohovat.  

 Podnikové informace je třeba také zabezpečit z pohledu počítačových sítí, kde 

bude nutné nastavit ochranu pomocí firewallu proti útokům z internetu. Jelikož 

všichni pracovníci mají volný přístup k internetu, bude tuto ochranu potřeba 

zahrnout do systému.   

 

Customers 

Oblast zákazníků zahrnuje především interní pracovníky, kteří s informačním 

systémem přímo pracují. Cukrárna u Bílků nemá informační systém propojený 

s žádným jiným kanálem, který by spojoval externí zákazníky a samotný podnik. 

Komunikace na sociálních sítích či internetových stránkách není nikterak propojena 

s podnikovým systémem. 

V rámci této oblasti by bylo vhodné definovat cíle informační systém 

vzhledem k jeho uživatelům, dále pak definovat požadavky uživatelů na informační 

systém a pravidelně vyhodnocovat, zda je dosahováno takového přínosu 

informačního systému, který uživatelé očekávali. 
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Suppliers 

Z pohledu služeb podnik nevyužívá SLA (service level agreement, dohoda o 

úrovni poskytované služby) s dodavatelem informačního systému, ale vše řeší 

outsourcingem. Jedná se o zajištění uživatelské podpory dodavatelem, který je 

v případě potřeby kontaktován. Tento externí dodavatel podpory představuje pro 

podnik tzv. service desk. Problémy jsou řešeny standardně do dvou pracovních dní, 

což může v některých případech představovat podniku obtíže.  

V rámci pokladního software od společnosti Trell není poskytována žádná 

aktualizace či údržba systému. Iniciátorem případné změny systému je podnik 

Cukrárna u Bílků, nikoliv dodavatel. V případě potřeby je aktualizace opět 

provedena dodavatelsky od jiného poskytovatele. 

 

Management IS 

Oblast řízení informačního systému podniku a dodržování stanovených 

pravidel je dle analýzy HOS 8 hodnocena jako úroveň 3, tj. spíše dobrá úroveň. 

 

Zhodnocení IS dle HOS 8 

Celková úroveň systému je dána nejslabším článkem a optimální poměr 

nákladů k přínosu informačního systému je u systémů vyvážených v případě, že 

všechny jeho části jsou přibližně na stejné úrovni, případně s rozdílem o jeden 

stupeň hodnocení u třech oblastí. Celková úroveň systémů dle HOS 8 analýzy byla 

vyhodnocena jako 2, tj. spíše špatná úroveň. V grafu se jedná o oblast vyznačenou 

červenou barvou.  
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Graf 4: Celkový stav systému 

(Zdroj: Výsledky analýzy z portálu Zefis.cz) 

 

Jak již bylo uvedeno výše, doporučená úroveň informačního systému 

Cukrárny u Bílků by měla být 3, tj. spíše dobrá úroveň. Tuto doporučenou úroveň 

IS je třeba chápat jako minimální požadovanou úroveň. Pouze dva prvky IS tuto 

minimální úroveň dosahují, ostatní prvky mezi současným stavem a doporučeným 

stavem spadají do oblasti na zlepšení (viz následující graf). Ačkoliv dva prvky1 

mají jinou úroveň, i tak se jedná o vyvážený informační systém. 

                                              
1
 Vyvážený systém může zahrnovat maximálně 3 prvky odlišující se od ostatních nejvýše o hodnotu 1. 
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Graf 5: Doporučená úroveň systému 

(Zdroj: Výsledky analýzy z portálu Zefis.cz) 

 

Ve srovnání s výrobními podniky2 se celková úroveň systému pohybuje 

v průměru úrovně 2,5 u každého prvku IS.  

 

3.3.2 Analýza efektivnosti IS 

 

Parametry výzkumu 

 Analýza efektivnosti informačního systému byla provedena na základě 

vyplnění čtyř dotazníků, které byly vyplňovány pracovníky podniku. Jedná se o 

pracovníky, které s informačními technologiemi přicházejí nejčastěji do styku – 

majitelka, expedientka, cukrářka a prodavačka.  

 Výsledky těchto dotazníků byly srovnány v rámci odvětví s výrobními 

podniky, které zaměstnávají méně než 10 pracovníků. Celkový počet srovnávaných 

podniků byl 106. 

 
                                              
2
 Ke srovnání bylo použito 767 podniků s počtem zaměstnanců menší než 10 na portálu zefis.cz. 
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Hodnocená firma 

 Podnik Cukrárna u Bílků je malý podnik, jehož oblast podnikání je výroba 

cukrářských výrobků. Své podnikání provozuje na území České republiky, přesněji 

na Brněnsku a Vyškovsku. V současné době zaměstnává devět pracovníků, přičemž 

čtyři pracovníci využívají ke své práci informační technologie. 

 

3.3.2.1 Informační systém 

Z analýzy informačního systému vyplynulo, že velikost informačního systému 

je úměrná velikosti podniku a i jeho stáří je přiměřené. Mezi přednosti IS dle 

názoru respondentů patří především uživatelská přívětivost a snadnost ovládání, což 

byly jedny z hlavních požadavků na informační systém. 

Po seznámení se s informačním systémem a technologiemi podniku bych 

hodnotila IS jako nedostatečný pro potřeby podniku. Informační technologie jsou 

příliš pomalé, nezvládají zpracovávat více zadaných úkolů naráz. Dále pak 

programové vybavení je v základní verzi. Jedná se o kancelářský balíček Open 

Office, který není kompatibilní s dokumenty vytvořené v Microsoft Office. Dále 

pak první neaktualizovaná verze pokladního systému Trell – modulu Kasa a 

fakturace. Podnik by měl zvážit aktualizaci tohoto systému. 

 

3.3.2.2 Zaměstnanci 

 Pracovníci Cukrárny u Bílků jsou vyučeni v jiném oboru než je obor 

cukrář/pekař. Ve srovnání s jinými podniky je jejich vzdělání méně kvalifikované a 

neodpovídá tak požadovaným odborným znalostem. Stáří pracovníků se v současné 

době pohybuje kolem 40 až 60 roky, což však vzhledem k jejich cukrářským 

dovednostem není nijak na škodu.  

 Na druhou stranu se jedná o generaci, která nikdy neměla příležitost vzdělávat 

se v rámci informačních technologií, tudíž i jejich přístup k využívání počítačů pro 

svoji práci není pozitivní. Práci s počítačem vnímají jako povinnost pro splnění 

požadovaných úkolů, avšak není zde ochota učit se novým možnostem a funkcím, 

které informační systém poskytuje. 
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 Dotazovaní pracovníci uvedli, že s počítačem pracují několikrát týdně po 

dobu nezbytně nutnou k vykonání úkonu, což může indikovat, že informační sytém 

nepodporuje práci pracovníků ve stejném rozsahu jako u srovnávaných podniků, 

případně, že procesy nejsou dostatečně efektivní. Ve skutečnosti se jedná o to, že 

část úkonů je prováděna na počítači, např. fakturace, tisk daňových dokladů, a 

druhá část úkonů je prováděna papírovou formou, tj. vypisování objednávek, soupis 

zboží na skladě, výpočet cen, atd. 

 V porovnání s ostatními podniky, jejichž bodové hodnocení je v rámci oblasti 

zaměstnanců 7, Cukrárna u Bílků získala pouze 3 body. Vzhledem k tomu, že 

cukrářky mají pouze dlouholetou praxi v oboru, měl by podnik zvážit odborné 

školení či cukrářský kurz, který by zhodnotil jejich cukrářské dovednosti a 

schopnosti pracovat s novými technikami, tj. s cukrářskými postupy. Pro 

administrativní pracovníky, jako je expedientka a prodavačka, by měl podnik 

uvažovat nad rozvojem jejich studia, např. v dálkové formě tak, aby se naučili 

pracovat na uživatelské úrovni s počítačem, dále pak efektivně využívali 

informačního systém a programy k výkonu a zvýšení efektivity jejich práce. 

  

3.3.2.3 Úroveň podpory 

 Úroveň podpory informačního systému a technologií je zajišťována 

dodavatelsky, s jejíž úrovní jsou pracovníci Cukrárny u Bílků více spokojeni než 

pracovníci srovnávaných podniků. Jedná se především o pružnou dobu opravy, 

údržby techniky, změnu či instalaci programů. Veškeré požadavky podniku jsou 

řešeny dodavatelem podpory v rámci jednoho či dvou dnů tak, aby nedošlo k 

pozastavení činností podniku. Externí firma zajišťuje také uživatelskou podporu v 

případě potíží s informačním systémem, daty a podobně. 

 Z mého pohledu je úroveň podpory plně dostačující vzhledem k potřebám 

podniku. Zaměstnávat interního pracovníka, který by spravoval pouze informační 

systémy, by bylo zcela neekonomické, proto je voleno dodavatelské řešení podpory. 
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3.3.2.4 Úroveň řízení 

 Jak již bylo uvedeno výše, v podniku se nenachází žádné specializované 

pracoviště pro správu a řízení informačního systému. Veškeré řízení a chod podniku 

podléhá majitelce Cukrárny u Bílků, která rozhoduje o dalších krocích. V současné 

době je dlouhodobým cílem podniku snižování nákladů a krytí veškerých svých 

závazků. Tyto cíle však nejsou dále komunikovány s pracovníky, což nevede k 

efektivnímu plnění tohoto cíle.  

 V další části analýzy úrovni řízení bylo zjištěno, že v podniku současně 

neexistují žádná pravidla pro práci s informačním systémem.  

 Vedení podniku by mělo zvážit, zda informovanost pracovníků nepřispěje k 

naplnění podnikových cílů. Dále by se měly vytvořit ve spolupráci s dodavatelskou 

firmou informační podpory pravidla, jejichž plnění a dodržování povede k 

efektivnímu řízení informačního systému.  

 

3.3.2.5 Efektivnost informačního systému 

 Pracovníci Cukrárny u Bílků mohou svoji práci s menšími potížemi vykonávat 

bez podpory jakéhokoliv informačního systému či technologie, avšak pracnost s 

vykonáním daných úkonů by neúměrně vzrostla. Oproti tomu by právě rozvoj 

informačního systému mohl pracovníkům více pomoct v jejich práci a došlo by tak 

ke zlepšení pracovních procesů v podniku.  

 Na základě analýzy zaměstnanců bylo zjištěno, že pracovníci přišli do 

podniku z jiných oborů a po celou dobu jejich působení v Cukrárně u Bílků nebylo 

provedeno pro všechny odborné školení na práci s počítačem a jeho programy tak, 

aby došlo k využívání veškerých možností programů, což může způsobovat nižší 

efektivnost podnikového informačního systému. Administrativní pracovnice, které s 

podnikovým systémem pracují, byly zaškoleny a školení mělo pro ně přínos.  

 Z pohledu podniku by bylo vhodné zvážit odborné školení pro všechny 

pracovníky na práci s počítačem a dále pak administrativním pracovnicím po 

dohodě s dodavatelem podnikového systému zajistit další školení na efektivní práci 

s informačním systémem.  
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3.3.2.6 Bezpečnost informačního systému 

 Cukrárna u Bílků nemá žádnou bezpečnostní politiku, což již naznačovaly 

výsledky předchozích analýz. Opomenutí právě bezpečnostní politiky může vést ke 

zvýšení rizika zneužití dat. Může se jednat jak o připojování soukromých zařízení 

nebo vstup cizích lidí do počítačové sítě nebo instalace nelegálních programů. 

 Kritickým nedostatkem, který by měl být okamžitě napraven, je záloha dat. V 

podniku v současnosti neprobíhá žádná pravidelná záloha dat. V případě, že by 

nastala havárie počítače, došlo by tak ke zničení veškeré práce, pro kterou není 

vytvořena žádná záloha. 

 Dále bylo zjištěno, že pracovníci podniku si nejsou vědomi následků, které by 

v případě zneužití přihlašovacích údajů vznikly. Jinak řečeno, pracovníci neberou 

ochranu svých přístupových hesel do systému příliš vážně, což způsobuje právě 

nižší bezpečnost dat.  Prozrazení podnikových dat může způsobit podniku střední 

problémy. 

 Poslední část analýzy bezpečnosti IS byla zaměřena na přístup k internetu, 

jenž mají všichni pracovníci podniku bez omezení stránek. Je zde potenciální riziko 

v podobě útoků z internetu, které pracovníci nejsou schopni odhalit, což vede k 

ohrožení bezpečnosti. Podnik by měl zvážit, zda pracovníkům, kteří k výkonu své 

práce nepotřebují internet, jej nezakázat a tím tak zbytečně nezvyšovat míru rizika.  

 Na obrázku 6 můžeme vidět grafické srovnání všech analyzovaných oblastí 

podniku Cukrárna u Bílků s ostatními podniky z výrobního odvětví. Oblasti v 

obrázku jsou následující: 1 - informační systém, 2 - zaměstnanci, 3 - úroveň 

podpory, 4 - úroveň řízení, 5 - efektivnost IS, 6 - bezpečnost IS. 
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Obrázek 6: Srovnání všech oblastí s ostatními podniky 

(Zdroj: Výsledky analýzy z portálu Zefis.cz) 

 

Podnik Cukrárna u Bílků získala v analýze efektivnosti informačního systému 

celkem 35 bodů. Průměrný dosažený počet bodů u ostatních firem je 56 bodů, 

přičemž maximální počet bodů, který mohl podnik získat je 150. Vzhledem k tomu 

má podnik výraznou rezervu a měl by zvážit veškeré příležitosti v rámci 

jednotlivých oblastí.  

 

 
Obrázek 7: Celkové srovnání s ostatními podniky 

(Zdroj: Výsledky analýzy z portálu Zefis.cz) 
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 Na základě výsledků z provedených analýz - analýzy HOS 8 a analýzy 

efektivnosti informačního - budou navrženy změny informačního systému, které 

povedou právě ke zvýšení efektivnosti. 

 

3.4 Analýza rizik a řízení změny 

 

 Analýza rizik a řízení změny se skládají z vymezení jednotlivých oblastí. Jde 

o síly inicializující proces změny, kdy jsou identifikovány kritéria úspěchu a 

samotné rizikové faktory. Následně bude stanoven agent změny a intervenční 

oblasti, kterých se bude změna týkat. V závěru analýzy budou definovány fáze 

provádění vlastní změny.  

 

3.4.1 Síly inicializující proces změny 

 Podnik se v současné době zaměřuje na snižování provozních a výrobních 

nákladů, jejichž součástí jsou náklady na zásoby. Vzhledem k tomu, že v podniku 

neexistuje komplexní informační systém, který by napomáhal evidovat zásoby, byla 

identifikována příležitost implementovat komplexní informační systém, který by 

propojil modul zásob, kasy a fakturace v jeden synchronní systém. Díky 

informačnímu systému může podnik efektivně spravovat objednávky, řídit nákupy, 

prodeje, stav zásob, vést evidenci zákazníků. Evidence zásob pak povede ke snížení 

provozních a výrobních ztrát. 

 Následující rizikové faktory budou předmětem další analýzy, o kterých bude 

třeba provést rozhodnutí:  

• Implementace komplexního informačního systému – současný stav je 

nevyhovující 

• Hodnota ztrát – současný stav jsou neevidované vysoké ztráty 

 

Kritéria úspěchu - síly působící pro plánovanou změnu 

Zainteresované vedení, které se bude angažovat při výběru nového dodavatele 

Zkušenosti s outsourcingem 

Dostatečné finanční prostředky 
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Flexibilita vedoucích pracovníků 

Dodržení stanoveného rozpočtu 

Eliminace nesystémových činností 

Zkrácení průběžné doby administrativních činností 

 

Rizikové faktory - síly působící proti plánové změně 

Neochota zaměstnanců spolupracovat s dodavatelem 

Vysoké náklady spojené s implementací IS 

Odmítnutí pracovníků pracovat s novým systémem 

Nekompatibilita vybraného IS řešení 

Volba nevhodného dodavatele 

Omezení běžného provozu podniku 

 

3.4.2 Identifikace agenta změny 

 Sponzorem změny, a to výběru nového dodavatele, bude majitelka podniku. 

Jedná se především o náklady spojené s vyhledáním informací, kontaktování a 

osobní schůzky s potenciálními dodavateli. 

 Agentem změny bude jak majitelka podniku, která bude provádět finální 

rozhodnutí, tak i expedientka, která díky svým zkušenostem může identifikovat 

případná rizika.  

 

3.4.3 Identifikace intervenčních oblastí 

 Bude proveden zásah v informačním systému podniku, kde dojde k 

implementaci nových modulů - například modul zásoby. Implementací chybějící 

modulů do informačního systému dojde k vytvoření uceleného podnikového 

systému, který bude poskytovat informace pro další plánování.  

 

3.4.4 Intervence - vlastní změna 

 Vlastní změna bude probíhat dle předem stanovených činností, které jsou 

vzájemně provázané.   
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Fáze rozmrazení 

 V první fázi bude nutné provést analýzu současného dodavatele podnikového 

systému Trell dle smluvních podmínek, cen a nabízených služeb. Dále bude třeba 

sestavit soupis požadavků na funkcionality a moduly. Současně pak bude sestaveno 

hodnocení dalších možných dodavatelů. Bude nutné získat o všech dodavatelích 

potřebné informace, aby z rozhodnutí majitelky vzešel dodavatel, nabízející 

nejvýhodnější podmínky pro podnik.  

 

Vlastní změna 

 Po provedení a vyhodnocení všech možných dodavatelů informačního 

systému bude proveden samotný výběr nejvhodnějšího kandidáta na nového 

dodavatele. Tento dodavatel bude informován a budou s ním dohodnuty technické 

požadavky na IS, harmonogram implementace a především rozpočet na zavedení 

systému včetně uživatelské podpory.  

 Dále bude třeba dohodnout školení pro pracovníky, tj. pro majitelku, 

expedientku a prodavačku, aby po spuštění do provozu byli pracovníci schopni s 

novým informačním systémem pracovat. 

 

Fáze zamrazení 

 Jakmile bude informační systém zcela naimplementován, bude spuštěn do 

provozu, bude třeba zaškolenými pracovníky ověřit správnost implementace, tj. zda 

systém zobrazuje správnou výši zásob, zda jde spustit inventarizační protokol, 

vytvoření objednávky, atd. Dále bude třeba vyzkoušet veškeré požadované 

funkcionality a případně prokonzultovat s dodavatelem IS.  

 

3.5 Analýza rizik 

 

Identifikace rizik 

 Na základě návrhu možných změn byly již stanoveny síly působící proti 

plánované změně a nyní budou tyto rizika dále rozpracovány do mapy rizik. Jedná 

se o následující rizika: 

• Neochota zaměstnanců spolupracovat s dodavatelem 
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• Vysoké náklady spojené s implementací IS 

• Odmítnutí pracovníků pracovat s novým systémem 

• Nekompatibilita vybraného IS řešení 

• Volba nevhodného dodavatele 

• Omezení běžného provozu podniku 

 

Ohodnocení rizik 

 V tabulce níže jsou ohodnocena veškerá potencionální rizika, která se mohou 

vyskytnout při implementaci informačního systému. Hodnocení rizik bude 

provedeno v první fázi na základě hodnocení pravděpodobnosti výskytu a v druhé 

fázi na základně jejich dopadu. V obou případech se bude jednat o bodové 

hodnocení od 1 do 10 (1 nejmenší, 10 největší). Ve třetí fázi bude provedeno 

ocenění rizik, což představuje součin bodového hodnocení pravděpodobnosti 

výskytu a možného dopadu (1 nejmenší, 100 největší). 

 

Tabulka 4: Hodnocení rizik implementace IS 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 Mezi nejrizikovější faktory dle ocenění rizika patří odmítnutí pracovníků 

pracovat s novým systémem a s tím spojené omezení standardního provozu 

podniku.  

 Ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizikových faktorů a jejich dopadu na 

plánovanou změnu je provedeno pomocí mapy rizik. Mapa rizik je dělena do čtyř 

kvadrantů, ve kterých jsou zanesené body představující rizikové faktory. 
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Graf 6: Mapa rizik implementace IS 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Na grafu výše jsou zaznačeny rizikové faktory do kvadrantů dle 

bezvýznamných, běžných, významných a kritických hodnot. Za bezvýznamné 

riziko byl označen rizikový faktor 2. Rizikové faktory 1, 4, 5 a 6 jsou zařazeny 

mezi významná rizika. Těmto rizikům by se mělo více věnovat, aby se eliminoval 

jejich výskyt či případný dopad. Mezi nejkritičtější rizikový faktor patří faktor 3, 

který by měl výrazný dopad na celý podnik. 

 

3.5.1 Opatření ke snižování rizika 

 V první řadě je třeba uvedeným rizikům v průběhu přípravy a samotné 

implementaci IS předcházet. Pokud bude podnik, tj. všichni pracovníci dostatečně 

informováni o svém okolí, může dojít k eliminaci pravděpodobnosti a dopadu 

jednotlivých rizik.  

 Je nutné, aby v případě jakéhokoliv rizika podnik jednal, získával informace o 

své situaci a odstraňoval je. V žádném případě nemůže jen nečině přihlížet, jak jej 

konkurence předhání a přebírá zákazníky jen díky výhodnějším cenám. Proto by 
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podnik měl zvolit ofenzívní řízení změny, což představuje pružné reagování na 

případné změny. 

 Vzhledem k nejrizikovějšímu faktoru 3, tj. odmítnutí pracovníků pracovat s 

novým systémem, bude třeba zabezpečit kvalitní školení a motivaci pracovníků tak, 

aby byli včas připraveni a schopni pracovat s novým informačním systémem.  

Pokud by i tak došlo k negativnímu přístupu ze strany pracovníků, došlo by tak k 

rizikovému faktoru 6, tj. omezení běžného provozu podniku. 

 

3.6 Podmínky a omezení projektu 

 

V rámci implementace nového informačního systému do podniku musí být 

dodržena určitá pravidla tak, aby nedošlo právě k omezení běžného provozu 

podniku: 

• Implementace IS bude probíhat paralelně s běžným provozem, 

• Řešení IS bude odpovídat stanoveným požadavkům podniku, 

• Řešení IS bude jednoduché na ovládání,  

• Řešení IS bude komplexní, tj. synchronní propojení modulů Kasa, 

Fakturace, Objednávky a Skladové evidence. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

 

4.1 Informační systém 

 

 Podnikový informační systém podniku má v současné době 

naimplementovaný modul Fakturace, který je využíván k evidenci odběratelů, 

tvorbě daňových dokladů a dodacích listů.   

 Dále má podnik zakoupenou licenci pro modul Kasa, který však dosud nebyl 

implementován, tudíž prodeje na prodejně stále probíhají přes registrační pokladnu 

bez odebírání ze skladu. K dispozici je také hardwarové vybavení pro prodej - jedná 

se o pokladní zásuvku v pořizovací ceně 2.000,- Kč a ruční scanner v ceně 1.900,- 

Kč. Oba tyto moduly byly dodány společností Trell. 

 Návrhová část této práce se bude zaměřovat na zhodnocení stávajícího 

dodavatele a dalších potenciálních dodavatelů informačního systému s cílem vybrat 

dodavatele, který bude splňovat požadavky na IS stanovené podnikem. Dále se 

bude zabývat samotnou implementací modulu Kasa a nově i modulu Skladová 

evidence a Objednávky. Využití těchto modulů v rámci jednotlivých částí podniku 

je znázorněno na obrázku níže. 

 

 
Obrázek 8: Moduly informačního systému 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.1.1 Možnosti řešení stávající situace 

 Z pohledu velikosti Cukrárny u Bílků a omezených finančních zdrojů není 

vhodný samotný vývoj nového systému na míru. Potřeby podniku nejsou specifické 

natolik, aby vyžadovaly speciální systém. Tento způsob řešení je spíše vhodný pro 

velké podniky s vlastním IT oddělením a velkým obratem zásob. 

 Dalším možným řešením, které se nabízí, je rozvoj existujícího řešení. Tento 

rozvoj představuje implementaci dalších funkčních modulů do  již stávajícího 

systému. Tento způsob rozšíření informačního systému je méně finančně náročný, 

jelikož se pokračuje v na stejném základu. Podniku bych doporučovala právě 

využití této varianty řešení, jelikož se jedná o finančně nejlevnější, časově 

nejrychlejší a nejméně citelnou změnu z pohledu pracovníků.  

 

Tabulka 5: Možné varianty řešení informačního systému 
(Zdroj: Sodomka a Pour, 2012, s. 55) 

 

 

 Přednostmi právě nákupu hotového softwarového systému jsou zejména 

rychlá realizace, nízké náklady spojené s pořízením, osvědčené řešení funkcionalit 

systému, lze pracovat s parametry a novými funkcemi software, rizika spojená s 

funkčností systému jsou rozložena mezi podnik a dodavatelskou firmu. 

 Na druhou stranu lze za negativa řešení nákupu hotového systému právě 

přizpůsobení podnikových požadavků systému, což však v případe řešení pro 

Cukrárnu u Bílků nepředstavuje žádné negativum, jelikož požadavky podniku 

nejsou nikterak specifické. Dále pak sem patří velká závislost na dodavateli řešení a 
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rizika spojená s únikem informací. Proto bude třeba také zvážit serióznost 

dodavatele, jeho jednání a služby. 

 

4.1.2 Kritéria pro výběr informačního systému 

 Vhodný kandidát na dodavatele komplexního podnikového informačního 

systému musí splňovat následující kritéria, která byla stanovena na základě 

rozhovoru s uživateli, respektive pracovníky podniku. Požadavky budou rozděleny 

do tří kategorií: 

• podnikatelské požadavky stanovené majitelkou podniku, 

• uživatelské požadavky, které vyplynuly z potřeb pracovníků, 

• systémové a funkční požadavky dané dle funkcí a úkolů, které má 

podnikový informační systém plnit. 

  

 Dále bude každému požadavku přidělena priorita, kdy hodnota 1 je nejvyšší, 

hodnota 5 nejnižší. Tato priorita bude využita k porovnání dodavatelů a následnému 

výběru nejvhodnějšího dodavatele informačního systému.  

 

Podnikatelské požadavky 

Nízké pořizovací náklady IS (do 10 tisíc Kč) (P2) 

Seriózní dodavatel IS (P1) 

Dlouhodobá IT podpora software (P4) 

Možnost školení (P3) 

Řešení IS pro malé podniky (P2) 

Lokalizace - české prostředí (P2) 

 

Uživatelské požadavky 

Komfortní ovládání (P2) 

Jednoduché uživatelské prostředí (P1) 

Pěkné grafické zpracování (P4) 

 

Systémové a funkční požadavky 

Výtěžnost dat - reporting (P3) 
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Stabilní systém (P1) 

Snadná aktualizace a nastavení (P2) 

Rychlá odezva od systému (P3) 

Modul Sklad (P1) 

Modul Kasa (P1) 

Modul Fakturace (P1) 

Funkce evidence objednávek (P1) 

Funkce receptur - složených výrobků (P1) 

 

4.1.3 Výběr dodavatele 

 Na základě internetového průzkumu trhu dodavatelů podnikových 

informačních systémů bylo nalezeno několik různých dodavatelů IS, které jde dle 

společných charakteristik rozřadit do tří skupin: 

1. specializace na pokladní systémy, např. A.W.I.S., Finta software, 

2. oborová specializace, např. restaurační systémy (STORYOUS, Fusion), 

maloobchodní systémy (A.W.I.S, Finta software), 

3. komplexní IS, např. ABRA, Money S3, Trell. 

 

 Jelikož dílčím cílem této diplomové práce je výběr komplexního informačního 

systému, který pokryje jak oblast obchodní, tak i skladovou, fakturační a 

objednávaní, budeme dále uvažovat dodavatele spadající do skupiny komplexní IS, 

tj. ABRA, Money S3 a Trell. Jako potenciální dodavatel bude hodnocen i Finta 

software, který nabízí k pokladnímu systému doplňkové moduly. 

 Hodnocení dodavatelů bude provedeno na základě stanovených priorit v 

předchozí kapitole a stupně plnění požadavků dodavatelem - viz tabulka 6. Stupeň 

plnění 1 představuje 100% shodu s očekáváním majitelky a potřebou podniku. 

Stupeň plnění 5 pak představuje rozpor s požadavky majitelky - buď již z pohledu 

funkcionality nebo finanční náročnosti. Cílem hodnocení je výběr dodavatele s 

nejnižším bodovým hodnocením. 

  

  



53 
 

Tabulka 6: Stupnice pro hodnocení stupně plnění požadavků dodavatelem 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 Ohodnocení stupněm plnění požadavků pro každého dodavatele bude 

provedeno na základě nabídek služeb, finanční dostupnosti a spokojenosti 

majitelky.  

 

Tabulka 7: Hodnocení dodavatelů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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 Hodnocení bylo provedeno pro čtyři potencionální dodavatele - ABRA, Finta 

software, Money S3 a Trell. Požadavky na informační systém byly strukturovány 

do tří oblastí, tj. podnikatelské, uživatelské a systémově funkční. Dále byly 

kritériím přiřazeny priority významnosti a vzhledem k jednotlivým dodavatelským 

nabídkám stanoveny stupně plnění, tj. shoda nabídky s očekáváním podniku. 

Celkové hodnocení dodavatele bylo stanoveno součinem priority a stupněm plnění, 

kdy nejvhodnější nabídka získala nejnižší počet bodů.   

  

4.1.4 Zhodnocení vybraného řešení 

 Výběr informačního systému Finta software či Money S3 bych podniku 

nedoporučovala, jelikož jejich konkurenti ABRA a Trell získali poměrně lepší 

bodové hodnocení, což jsou vhodnější informační systémy pro Cukrárnu u Bílků. Z 

pohledu celkového součtu bodů dosažených v hodnocení jednotlivých kritériích, se 

jako nejvhodnější nabídka pro podnik jeví podnikový systém Trell, případně pak 

systém ABRA.  

 V případě systému ABRA by muselo dojít ke kompletní implementaci všech 

modulů a přeškolení uživatelů, což by bylo časově i finančně více náročnější. 

Jelikož v současné době je v podniku Cukrárna u Bílků již naimplementován modul 

Fakturace (označeno červeně na obrázku níže) od systému Trell, doporučovala bych 

podniku zůstat u tohoto dodavatele. 
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Obrázek 9: Úvodní menu systému Trell - evidenční a účetní systém 

(Zdroj: Systém Trell, modul Skladová evidence) 

 

 Díky zvolení informačního systému Trell, dojde k implementaci chybějících 

modulů jako je Sklad, Kasa a Objednávky (označeno zeleně na obrázku výše), což 

je mnohem levnějším a jednodušším řešením než v případě jiných uvažovaných 

systémů. Rychleji tak dojde i k vytvoření komplexního informačního systému, který 

bude podporovat podnikání Cukrárny u Bílků a efektivně přispívat k plnění 

podnikových cílů.  

 

4.1.5 Implementace modulu Skladová evidence 

 V první fázi implementace komplexního informačního systému musí dojít k 

instalaci modulu Skladová evidence na počítač v expediční kanceláři. Skladová 

evidence je součástí kompletního balíčku systému Trell, který bude zakoupen. 

Balíček obsahuje moduly Kasa, Sklad, Fakturace, Objednávky, Účetnictví a další 

moduly, které však nebudou v rámci cukrárny využity. Pořizovací cena tohoto 

kompletního systému s plnou licencí je 3.990,- Kč.  
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 Z pohledu hardwarového vybavení pro práci s modulem Sklad, má podnik k 

dispozici počítač, jehož parametry splňují požadavky dané pro funkčnost systému 

Trell. Z finančního hlediska se tak nebude uvažovat o investici do dlouhodobého 

hmotného majetku.    

 Cílem implementace modulu Skladová evidence bude zejména evidování 

veškerých pohybů - od příjmu zboží a materiálu až po prodej a odtížení zásob. Na 

základě získaných informací z tohoto modulu bude umět podnik efektivitě plánovat 

zásoby, řídit jejich velikost na skladě a vytvářet objednávky. Mezi hlavní funkce 

systému, které podnik bude využívat z pohledu zásob, patří příjem zboží a 

materiálu, naskladnění výrobků a odtížení zásob prodejem - viz na obrázku níže. 

 

  
Obrázek 10: Pohyby na skladě zásob 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Před samotnou implementací modulu Sklad na každý počítač bude třeba 

rozhodnout, které pracoviště bude primární a tudíž, kde se provede kompletní 

instalace a nastavení systému. Tímto pracovištěm bych doporučovala stanovit právě 

expedici, kde se bude konat nejvíce skladových operací. Toto pracoviště bude 

pojmenováno jako "Číslo pobočky: 1", počítač v prodejně pak "Číslo pobočky 2". 

Jelikož bude použito propojení expedice a prodejny pomocí lokální počítačové sítě 

(LAN), bude vhodné vytvořit na počítači v prodejně odkaz na počítač v expedici, 

kdy dojde k okamžité synchronizaci veškerých pohybů v rámci jednoho skladu a 

jedné číselné řady.  
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 Hlavní obrazovka Skladové evidence se skládá ze správní části, důležité pro 

výběr skladu, nastavení skladů (založení nového skladu, smazání stávajícího skladu 

a kopírování či spojení skladů). Dále je zde možné nastavit sazby DPH (tj. základní, 

sníženou a nulovou sazbu).  

 

 
Obrázek 11: Hlavní obrazovka modulu Skladová evidence 

(Zdroj: Systém Trell, modul Skladová evidence) 

  

Informativní funkci Skladové evidence plní údaje "Počet položek ve skladu", 

"Celkem nákupní cena", "Celkem prodejní cena". Doporučovala bych ponechat 

"Povolený záporný počet jednotek na skladové kartě". Pokud by došlo k záměně 

dvou různých výrobků, přičemž by stav v systému byl nižší než počet jednotek v 

prodejně či na skladě, systém by odmítal prodej této položky.  

 Druhá část hlavní obrazovky skladu se týká operací se skladovými kartami a 

zboží. Jedná se o funkce, které budou denně využívány pro řízení a evidenci zásob. 

Jedná se o vkládání a úpravu karet, přehledu výrobku, příjmu a výdeje zboží, 

přehled příjemek a výdejek, inventuru, uzávěrku, revizi operací a přecenění skladu. 

Hlavní reportingovou funkci plní prostřední tlačítko "Vyhodnocení zboží podle 
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obratu" a "Vyhodnocení prodejců a dodavatelů". Příklad sestavení vyhodnocení 

zboží podle obratu je přiložen v příloze 2.  

 Karta pro vkládání a úpravu skladových karet se bude používat zejména k 

vytváření nových skladových položek, tj. položek zboží, položek materiálu 

(surovin) a položek výrobků.  

Skladová karta položky nese informaci o kódu výrobku, který je možný 

naskenovat pomocí čtečky čárových kódů, což bude provedeno u zbožových 

položek. Automaticky generovaný kód, pomocí tlačítka "Kód", bude využit u 

cukrářských výrobků. Vedle tlačítka pro vložení kódu je ikona čárového kódu, 

který umožňuje nastavení tisku čárového kódu a regálové etikety pod tlačítkem "T".  

 V rámci cenového a množstevního nastavení je možné zadat počet jednotek na 

kartě a jednotku, ve které chceme danou položku skladovat. Ceny je možné zadat 

jak z pohledu nákupu, tak i prodeje. Důležité bude taky správné vyplnění příslušné 

sazby DPH a požadovaný zisk na dané položce v kolonce "Rabat". Doporučovala 

bych podniku, aby měl při nastavení položek zatrhnutou funkci "Zaokr. PC s DPH", 

kdy budeme prodávat položky zaokrouhlené na celé koruny. 

  

 
Obrázek 12: Vkládání a úprava skladových karet 
(Zdroj: Systém Trell, modul Skladová evidence) 
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 V kolonce "Slevy podle množství" lze nastavit snížené ceny při větším 

odběru. Tento typ slevy Cukrárna u Bílků nevyužívá, proto může být tato funkce 

vynechána. Na druhou stranu je v další kolonce "Dealerské ceny" možné nastavit 

ceny pro odběratele, což podnik plně využívá. Poskytuje svým dlouhodobým 

odběratelům nižší ceny, než jsou pro konečné spotřebitele. 

 Další velmi důležitou funkcí, kterou bude třeba nastavit u všech výrobků 

cukrárny, je "Složení výrobku". V tomto okně se vloží dle kusovníku jednotlivé 

položky materiálu s danou spotřebou na jednici výrobku. Je třeba do spotřeby 

promítnout i procento ztrát, ke kterým dochází. Při nastavování položek materiálu 

je nutné zatrnout políčko "Sr", což znamená, že se jedná o surovinu.  

 Kusovníky jednotlivých výrobků se pak skládají z jednotlivých surovin. 

Suroviny mají počáteční stav a vytváří se pro ně příjemky. Položky výrobků mají 

vždy počet jednotek na skladě nulový a vytváří se na nich pouze prodejky či 

faktury. Příklad funkcionality jednoduché receptury je znázorněn na obrázku níže, 

kdy na výrobu jednoho kusu věnečku je potřeba 0,10 kg mouky, 0,08 kg cukru, 0,02 

ks vejce a 0,07 kg másla. 

 

 
Obrázek 13: Funkcionalita odtížení surovin složeného výrobku 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Mezi další neméně důležité funkce skladových karet patří i nastavení 

skladového minima, report kritických zásob a informace o dodavateli. 
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 Z obrazovky "Přehled výrobků" je možné tisknout celkový přehled vybraného 

skladu. Dále lze z vybraných položek sestavit ceník jak pro koncového spotřebitele, 

tak i pro odběratele se sníženými cenami. Tlačítka "Formulář inventury" a "Prg" 

slouží pro výpis položek daného skladu pro potřeby inventury. Stejně tak lze 

vytvářet inventurní sestavy v obrazovce „Inventura“ a poté ověřit fyzicky 

napočítané množství na skladě s vykázáním mank a přebytků na daných skladových 

položkách.  

 Další funkcionalitou modulu sklad bude možnost vytváření příjemek a 

výdejek jak na zboží, tak i na materiál. Přehled všech vytvořených skladových 

dokladů lze zobrazit pomocí obrazovky „Příjemky a výdejky“. 

 

Shrnutí modulu Sklad 

 Implementací modulu Sklad podnik získá kompletní evidenci veškerých 

skladových položek, informace o dodavatelích surovin a zboží, přehledu přijatých a 

vydaných položek. Dále pak bude umožněno provádět inventury a případně 

eliminovat vzniklé ztráty, které inventura odhalí.  

 Důležitou funkcionalitu budou plnit tzv. dealerské ceny, možnost stanovení 

receptur, sledování vývoje nákupních a prodejních cen, kontrola kritického 

množství surovin na skladě či sestavování ceníků pro podporu prodeje.  

 Modul Sklad je výchozím článkem pro fungování komplexního informačního 

systému Cukrárny u Bílků. Na základě jeho implementace bude možné přidávat 

další moduly, jako je Kasa, Fakturace či Objednávky. 

 

4.1.6 Implementace modulu Kasa 

 Druhá fáze implementace komplexního informačního systému je spojená s 

pořízením hardwarového vybavení do prodejny, na které bude instalován modul 

Kasa - pokladna, který bude online spojen s již naimplementovaným modulem 

Sklad. Modul Kasa je součástí kompletního balíčku systému Trell s plnou licencí, 

který bude zakoupen. Jelikož modul Kasa bude instalován na druhý počítač, 

respektive POS terminál v prodejně, bude třeba zakoupit adekvátní hardwarové 

vybavení a přikoupit rozšíření licence systému Trell na 3 PC v hodnotě 1.000,- Kč 

(pozn. ve sdílené síti). Dále bych doporučovala podniku zakoupit licenci pro 
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Dotykové ovládání v ceně 2.000,- Kč, což umožní rychlou práci s pokladnou 

pomocí dotyků displeje.  

 Z pohledu hardwarového vybavení bude třeba zajistit nákup pokladního 

terminálu a dalších komponent nezbytně nutných pro funkční provoz prodejny s 

informačním systémem. Pořízení hardware bude řešeno dodavatelsky a pro 

stanovení rozpočtu budeme vycházet ze základního hardwarového řešení, kde 

budeme uvažovat průměrné tržní ceny. Základní hardwarové vybavení se bude 

skládat z počítače all in one, který se skládá z dotykové obrazovky a počítače. Dále 

bude třeba zakoupit zákaznickou dvouřádkovou obrazovku a termální tiskárnu. 

Klávesnici, pokladní zásuvku a scanner čárového kódu již cukrárna zakoupila.  

 Platební terminál není pro implementaci informačního systému nutností, ale v 

současné době, kdy je platba platebními kartami populárním a velice využívaným 

způsobem placení, doporučovala bych podniku smlouvu s poskytovatelem této 

služby a zavedením do podniku 

 

 
Obrázek 14: POS terminál 

(Zdroj: Touch POS Terminal) 

 

 Jak již bylo zmíněno výše, aby měla práce s Kasou smysl, je třeba založit 

karty zboží a výrobků ve Skladě. Až po kompletním nastavení zásob, tj. založení 

karet, receptur a počátečních stavů, může docházet k odebírání výrobků a zboží ze 

skladu a vkládat je do dokladů. Systém Trell umožňuje odebírání ze skladu na 

desítitisíciny nastavené jednotky. Výdejky na odebrané a prodané zboží či výrobky 

ze skladu se vytvářejí automaticky a veškeré pohyby z pokladního systému jsou 

online přeneseny do skladového systému, kde jsou zásoby odtíženy.  
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 Modul Kasa umí pracovat až s deseti pokladnami a sklady, které jsou 

navzájem synchronní, přičemž každá pokladna či sklad musí mít nastavené tzv. 

číslo pobočky, aby bylo možné vytvořené pohyby přiřadit k danému terminálu. Pro 

tisk účtenek bude využita termální tiskárna, pro tisk uzávěrek a faktur bude tisk 

přesměrován na standardní tiskárnu. Veškerý text uvedený na dokladech je možné 

editovat v nastavení. Systém lze nastavit tak, aby plně odpovídal potřebám 

pracovníků, respektive obsluze. Jedná se zejména o nastavení: 

• kasy - zobrazení a vzhled, zaokrouhlení, měna, rychlá volba,  

• tisku - velikost, obsah a rozložení účtenky, výběr tiskárny, 

• pokladní zásuvky - okamžik otevření,   

• cizí měna - nastavení kurzů,  

• síťový provoz - komunikace modulů, 

• práva obsluhy a speciální funkce systému,  

• rozlišení obrazovky a nastavení dotykové obrazovky, 

• věrnostní program a slevy. 

 

 
Obrázek 15: Hlavní obrazovka modulu Kasa 

(Zdroj: Systém Trell, modul Kasa) 
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 Na obrázku níže je zobrazena hlavní obrazovka modulu Kasa, která je výchozí 

pro jednotlivé prodeje. V horní části obrazovky se jedná o výběr skladu, hledání 

položek ve skladě, přehled výrobků, speciální položky, vkládání textů do prodejky, 

přehled prodejek a zobrazení zůstatků a vkladů. Dále pak informace zobrazené v 

levém svislém panelu týkající se přehledu prodeje a poté tlačítka pro ukončení 

dokladů a denních uzávěrek ve spodní části obrazovky. 

 Tlačítko „Sklad“ umožňuje vybírat položky z nastaveného skladu. Sklady lze 

měnit v rámci jednoho dokladu, lze i hledat v rámci všech skladů. Dle nastavení 

skladu bude možné vybírat ze skladu materiálu, skladu zboží a skladu výrobků. 

 Vybírání a vkládání předmětů do košíku bude možné několika způsoby – buď 

přes tlačítko „Najít“ nebo „Přehled“. Dalším způsobem, jak možné přidat předměty 

do košíku je výběr podle kódu nebo názvu. Po zadání nebo sejmutí čárového kódu 

vyskočí tabulka, která umožní obsluze kromě úpravy množství, také úpravu ceny, 

DPH a dalších údajů (viz obrázek níže).   

 

 
Obrázek 16: Zboží do dokladu 

(Zdroj: Systém Trell, modul Kasa) 

 

 Podniku bych doporučovala, aby omezil obsluze náhled na detail prodávaných 

výrobků nebo zboží. V případě, že zákazník bude odebírat více stejných položek a 

prodavačka bude mít skrytou obrazovku "Zboží do dokladu", bude počet jednotek 
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zadávat přímo do pole "Kód", kde uvede počet kusů, hvězdičku a kód výrobku 

(např. 4*000001).  

 Karta „Speciál“ umožňuje nastavování odkazů na již vytvořenou skladovou 

kartu, kde dochází k odtěžování zásoby v jiném množství, než je jeden kus, litr, atd.  

Tuto funkci cukrárna využije u rozlévaných alkoholických a nealkoholických 

nápojů, kde se provádí příjemky na celé láhve. 

 Menu "Zůstatek - vkládání a vybírání do kasy" zobrazuje současný zůstatek v 

pokladně. Zůstatek dokáže pracovat s hotovostí v lokální měně, v cizí měně a 

případně i se stravenkami. Veškeré převody jsou evidovány a je možné je zobrazit 

pomocí tlačítka "Kontrola". 

 Po vložení vybraných položek zákazníkem do košíku je v levém sloupci v 

kolonce "Cena celkem" zobrazena celková částka, kterou má zákazník zaplatit. Do 

kolonky "Zaplaceno" je možné zadat součet veškeré hotovosti, kterou zákazník 

prodavači předá a při zaškrtnutí pole "Zaplac." je dopočítána částka, kterou má 

prodavač zákazníkovi vrátit - částka je uvedena v kolonce "Zbývá vrátit". 

 Pro tisk denního výkazu tržeb bude využíváno tlačítko "Uzávěrka". Výchozím 

nastavením pro denní uzávěrku kasy cukrárny, jak lze vidět na obrázku 17, bude 

aktuální den, platby v hotovosti i platební kartou a součty položek paragonu, kdy se 

budou kumulovat veškeré prodeje na dané položce. Příklad struktury denní 

uzávěrky pokladny je uveden v příloze 1. 
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Obrázek 17: Uzávěrka kasy 

(Zdroj: Systém Trell, modul Kasa) 

 

Shrnutí modulu Kasa 

 Implementací modulu Kasa jako součást komplexního informačního systému 

Cukrárny u Bílků docílíme, že podnik bude schopný zpracovat prodeje mnohem 

efektivněji.  

 Funkční schéma níže zobrazuje sled operací při zpracování prodeje a aktivit 

spojenými s ukončením dokladu a platby. Jde o synchronní zachycení veškerých 

pohybů - z pohledu finančního se jedná o navyšování zůstatku v pokladně, přehledu 

o denních tržbách a zisku pomocí tvorby uzávěrek a z pohledu zásob o automatické 

odtěžování zásob, sledování denního obratu zásob, atd. 
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Obrázek 18: Zpracování prodeje 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Díky implementaci modulu Kasa bude mít podnik pod neustálou kontrolou 

veškeré finance a pomocí reportingu bude mít možnost sledovat vývoj tržeb, obrat 

zásob. Právě kontrola financí v kase přispěje k eliminaci krádeží pracovníků 

prodejny, které doposud nebylo možné prokázat.  

 Dále pak informace získané z modulu Kasa může podnik dále použít pro 

plánování a rozšíření svého podnikání. 

 

4.1.7 Implementace modulu Objednávky 

 Třetí část implementace se bude zabývat modulem Objednávky, který bude 

sloužit pro evidenci veškerých objednávek. Do objednávkového formuláře bude 

možné přidávat položky ze skladu tak, aby bylo možné zákazníkovi podat 

přehlednou celkovou cenu a případně přijmout zálohu.  
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Obrázek 19: Hlavní obrazovka modulu Objednávky 

(Zdroj: Systém Trell, modul Objednávky) 

 

Na základě dat v objednávkovém modulu bude možné zpracovávat plány 

výroby a plánovat potřebné suroviny. Dále bude možné evidovat objednávky, které 

již byly vyřízené a které stále čekají na vyřízení. 

 

4.2 Zaměstnanci 

 

Pro všechny pracovníky Cukrárny u Bílků bude třeba zajistit základní 

počítačové školení, aby všichni byli schopni uživatelsky pracovat s počítačem, 

tiskárnou a jinými komponenty. Dále bude třeba provést odborné školení na systém 

Trell pro pracovníky, kteří s tímto novým informačním systémem budou pracovat. 

Bude se jednat zejména o majitelku podniku, expedientku, jednu cukrářku 

(případný zástup za expedientku) a obě prodavačky.  

Odborné školení na systém Trell bude potřebné z důvodu implementace 

nových modulů, které budou spolu vzájemně spolupracovat a chybné provádění 

operací můžou vést k neefektivitě systému. Bude třeba pracovníky proškolit tak, 
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aby byli schopni využívat veškeré potřebné funkce systému. Pak bude systém 

zobrazovat správné hodnoty a bude možné na základě reportů provádět plánování a 

rozhodování.   

 Školení na základní obsluhu počítače by bylo možné provést buď 

v akreditovaném centru vzdělání v Brně, která toto školení nabízí za poplatek 

4.800,- Kč na osobu nebo bez akreditace od IT odborníka. V případě využití 

nabídky pana Martina Haberlanda, který v současné době zajišťuje cukrárně IT 

podporu, by cena za dvoudenní školení pro všechny pracovníky byla 3.400,- Kč.  

 Odborné školení na nové moduly systému Trell je možné zajistit jak u 

dodavatele systému, tak i panem Haberlandem, který zná systémové a uživatelské 

funkcionality. Nabízená cena školení všech modulů od společnosti Trell je 1.990,- 

Kč za osobu, od pana Haberlanda za 4.000,- Kč pro pět pracovníků.   

 Doporučovala bych podniku, aby využil obou nabídek školení pana 

Haberlanda, se kterým dlouhodobě spolupracuje a nabízí nižší ceny. Ačkoliv je 

školení pořádané Centrem vzdělání rozsáhlejší z hlediska času a probraných 

funkcionalit počítače, školením panem Haberlandem bude cílené přesně na potřeby 

cukrárny a na funkcionality, které pracovníci musí nezbytně znát k výkonu své 

práce. 

 

4.3 Řešení podpory 

  

 Pro zajištění funkčního systému bude třeba technickou a uživatelskou 

podporu. Obě tyto podpory budou řešeny dodavatelsky panem Martinem 

Haberlandem, IT specialistou soukromé firmy, který se i v současné době stará o 

provoz současného technického vybavení podniku. V případě potřeby buď 

uživatelské, nebo technické podpory bude pan Haberland kontaktován emailem, 

případně telefonicky.  IT podpora se bude vztahovat zejména na podporu 

koncových uživatelů a IT infrastruktury.  

 Vzniklé problémy budou vyřešeny dle stanovených SLA. Problémy (priorita 

1), které přímo omezují prodej, budou řešeny okamžitě, avšak nejpozději do tří 

hodin. Priorita 2 je označením pro problémy, které nepřímo ohrožují prodej, avšak 

činnost není přerušena. Problém bude vyřešen do dvou pracovních dnů. Příkladem 
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může být zapnutí počítače až na třetí pokus. Třetí priorita je pak přiřazena k 

menším problémům, např. blikající monitor, které není nutné řešit okamžitě. 

Problém s prioritou 3 bude vyřešen do pěti pracovních dní. 

 Na základě smluvní dohody pana Haberlanda je dohodnuta odměna ve výši 

400,- Kč za hodinu výkonu, přičemž se předpokládá, že jeho služby se budou 

využívat v průměru 3 hodiny měsíčně. 

 V případě vzniku systémového problému bude v rámci technické podpory 

kontaktována společnost Trell. V ceně zakoupení plné licence pro veškeré 

implementované moduly je roční aktualizace zdarma. Pokud bude i po prvním roce 

používání třeba případné opravy, úpravy nebo legislativní aktualizace, bude cena 

řešena ve smluvní dohodě.  

Technické problémy systému, které nebudou vyžadovat systémovou změnu, 

budou řešeny s panem Haberlandem. Dále se jedná o správu dat, podpora nastavení 

modulů a funkcionalit. Po úspěšně provedené implementaci se neočekávají další 

dodatečné náklady v průběhu prvních roků užívání.  

 

4.4 Řízení IS 

 

Jelikož informační systém bude obsahovat mnoho důležitých dat pro 

rozhodování a plánování, bude třeba zdokumentovat jednotlivé procesy, vytvořit 

uživatelské návody a stanovit pravidla, které bude třeba dodržovat všemi 

pracovníky.  

Pro kvalitní zdokumentování procesů bych navrhovala spolupráci majitelky 

cukrárny, která by řídila a vytvářela dokumentaci procesů, s pracovníkem 

dokumentovaného procesu, který přesně zná uživatelské postupy (např. s 

expedientkou pro objednávky, příjem zboží, atd.). Dále bych doporučovala 

spolupráci i s IT specialistou, který zabezpečí technickou a systémovou část 

dokumentace. Součástí dokumentace bude i návod k jednotlivým funkcionalitám, 

který bude dodán k implementovaným modulům. 

 Na základě vytvoření bezpečnostní politiky bude třeba stanovit pravidla, které 

bude nutné dodržovat, aby nedošlo k ohrožení počítače z externí sítě (internetu), ke 
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ztrátě či zneužití dat. Základní pravidla pro bezpečnostní politiku budou navržena 

v další kapitole. 

 Veškerá tato vytvořená dokumentace a stanovená pravidla musí být 

k dispozici všem pracovníkům, aby měli možnost do nich kdykoliv nahlédnout. 

Seznámení s pravidly bezpečnosti bych zahrnula do školení na základy obsluhy 

počítače, které bude provádět pan Haberland.  

Seznam všech pravidel a povinností s jejich popisem by mohl být vytištěn a 

předán všem pracovníkům k prostudování. Kontrola dodržování těchto pravidel 

bude prováděna náhodně majitelkou cukrárny.  

 

4.5 Bezpečnost IS 

 

Implementací nových modulů do informačního systému a vytvoření tak 

komplexního systému, který bude obsahovat velké objemy dat, jejichž správnost a 

funkčnost systému bude mít výrazný vliv na chod podniku. Pro správu a manipulaci 

s daty bude třeba vytvořit bezpečnostní politiku IS, která bude stanovovat pravidla, 

práva a povinnosti uživatelů tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost dat 

v informačním systému. 

 V první řadě bude nutné, aby na všech počítačích byla nainstalována 

antivirová ochrana a nastavit firewallové zabezpečení, která bude schopno ochránit 

interní počítačovou síť před nebezpečím z internetu, jako je například nevyžádaná 

pošta, malware, spyware nebo nechtěné aplikace. 

 Další důležitou oblastí, kterou bude třeba zabezpečit je zneužití dat. Riziko 

zneužití lze eliminovat nastavením odlišných přístupů pro jednotlivé pracovníky a 

definování silných hesel, která budou obsahovat velká a malá písmena, znaky a 

číslice. Reset hesel by byl zabezpečen panem Haberlandem. 

Pokud bude pracovník potřebovat informace ke své práci z internetu nebo 

systému, bude třeba pro každého nastavit vlastní účet pro přihlášení do počítače. 

Pro veškeré uživatelské účty, kromě účtu majitelky a administrátora, bych 

doporučovala zakázat připojování externích pamětí (tj. eliminace BYOD = bring 

your own device) a instalaci jakéhokoliv software.  
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Vzhledem k možnosti používání internetu všemi pracovníky, bych navrhovala 

zákaz otevírání internetových stránek s nevhodným obsahem a stahování souborů, 

které by byly identifikovány antivirovou ochranou jako škodlivé. 

 Podniku bych dále doporučovala, aby prodavačkám omezil náhled na detail 

prodávaných položek v modulu Kasa a žádný přístup do modulu Skladová 

evidence. Omezení náhledu je možné nastavit ve správě obsluhy zatrhnutím 

možnosti "Zrychlený jednotkový prodej bez dotazu na množství".  

Pro pracovníky expedice bych navrhovala omezit přístup pouze na moduly 

Skladová evidence a Objednávky. Pracovníkům výroby bych navrhovala nastavit 

přístup do modulu Objednávky a náhled ve Skladové evidenci na velikost zásoby 

materiálu na skladě. Majitelka podniku bude mít přístup povolený do všech modulů 

jako správce. Bude také nutné stanovit zástupce, který se bude moci přihlásit jako 

obsluha prodejny nebo jako expedientka v případě potřeby zástupu. Funkci zástupce 

by mohla plnit majitelka, případně jedna pracovnice výroby.  

 Jednou z nejdůležitějších součástí bezpečnostní politiky bude také stanovit 

harmonogram provádění záloh dat. Bude se jednat zejména o zálohu systému Trell, 

tj. stavu zásob, objednávek, příjemek, výdejek, prodejek, faktur, inventur a denních 

uzávěrek. Navrhovala bych provádět zálohu systému na denní bázi, kde se 

vytvořená záloha automaticky uloží do složky na druhý počítač v síti pod účtem 

správce a majitelky. To znamená, že záloha Skladové evidence se přenese na 

počítač s modulem Kasa a záloha Kasy se uloží na počítač se Skladovou evidencí.  

Soubory a dokumenty by bylo vhodné ukládat také do definované složky 

v síti. Zálohu těchto souborů bych navrhovala řešit kopírováním na měsíční bázi na 

externí disk. K těmto účelům bude třeba pořídit externí disk, jehož požadovaná 

velikost bude 1 TB s předpokládanou pořizovací cenou 1.600,- Kč. 

 

4.6 Časový průběh implementace IS 

 

Plánovaný začátek projektu implementace IS do Cukrárny u Bílků je 

plánovaný na 1. července 2015. Jedná se o období, kdy je snížen obrat zákusků a 

doplňkového zboží a na druhou stranu vzniká větší poptávka po zmrzlině, což je 

technologicky jednodušší a časově nenáročná práce. Vzniká zde časová rezerva, 
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která bude vyplněna instalací hardware na prodejnu, provedením inventury zásob, 

nastavení skladových položek a školení pracovníků. Jelikož některé části projektu 

byly již dokončeny, např. stanovení kritérií či hodnocení dodavatelů, je možné o 

plánovanou dobu trvání těchto činností ponížit celkovou dobu trvání implementace 

IS a uvést tak systém do provozu za kratší dobu. 

Harmonogram implementace informačního systému bude rozdělen do pěti 

částí, které na sebe navzájem navazují – viz seznam úkolů níže.  

 

 
Obrázek 20: Seznam činností k provedení implementace IS 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V první části bude pořízena licence k informačnímu systému. Jelikož byla již 

stanovena kritéria, prozkoumán trh a vybrán dodavatel - Trell, bude třeba finálně 

tohoto dodavatele kontaktovat, domluvit smluvní podmínky, zajistit podporu a 

pořídit tak licenci k systému Trell. Plánovaná doba trvání pro pořízení licence je 10 

pracovních dnů. 

Druhá část bude zahrnovat pořízení hardwarového vybavení k modulu Kasa 

do prodejny. S tímto jsou spojené činnosti, jako je výběr dodavatele či HW řešení. 

Předpokládaná doba trvání nákupu hardware je plánována na 8 pracovních dní. 

Během následujících 4 dnů bude probíhat samotné zapojení komponentů do sítě, 

instalace systému Trell a jeho nastavení. 
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V rámci přípravy pracovníků na práci s pokladním a skladovým systémem 

proběhne školení ve dvou fázích. Nejdříve bude provedeno dvoudenní školení 

všech pracovníků na uživatelskou práci s počítačem, poté proběhne druhé školení, 

které bude zaměřeno přímo na práci se systémem Trell. 

Poslední část implementace informačního systému se bude věnovat importu 

dat, tj. vkládání skladových karet, nastavení receptur a vkládání příjemek na 

stávající zásoby. Plánovaný čas na nastavení modulů a vložení dat do IS je staven 

na 6 pracovních dní. 

 

 
Obrázek 21: Časový harmonogram implementace IS 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Veškeré činnosti související s implementací informačního systému jejich 

časový harmonogram jsou zobrazeny na obrázku výše. Harmonogram byl 

zpracován pomocí Gantova diagramu, který zároveň zobrazuje procentuální splnění 

činnosti (modrý proužek), činnosti s časovou rezervou (oranžový proužek) a 

činnosti na kritické cestě (červený proužek).  

Právě činnosti na kritické cestě mohou ovlivnit délku trvání celé 

implementace IS – jak prodloužit, tak i zkrátit. Začátek implementace IS byl 

stanoven na 1. července, přičemž uvedení systému do provozu je plánované na 

12. srpna.  Celková doba implementace je plánovaná na 30 pracovních dní. 
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4.7  Ekonomické zhodnocení  

 

Ekonomické zhodnocení implementace IS bude provedeno na základě 

sestavení předběžného rozpočtu na pořízení software, hardware a zabezpečení 

služeb, jako je školení, technická a uživatelská podpora. Poté bude provedeno 

shrnutí přínosů pro podnik, které vyplynou z implementace informačního systému. 

 

4.7.1 Rozpočet IS 

S návrhem informačního systému je spojen také rozpočet, který podává 

podniku informace o předpokládaných nákladech spojené s implementací a 

zajištěním provozu. V tabulce níže jsou uvedeny veškeré nákladové položky 

spojené s informačním systémem a vyjádřeny celkové náklady.  

 

Tabulka 8: Plánované celkové náklady na informační systém 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 
 

Na základě propočtu celkových nákladů na informační systém v prvním roce 

používání a v dalších letech je stanoven procentuální podíl nákladů IS na možných 

budoucích prodejích, jejichž vývoj byl predikován již v bakalářské práci (viz 

následující tabulka). 
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Tabulka 9: Procentuální podíl nákladů IS vzhledem k tržbám 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Výše ročních tržeb vychází z implementace nového marketingového mixu, 

který byl stanoven v roce 2014. Celkové náklady na informační systém byly v roce 

2015 stanoveny ve výši 56.890,- Kč, což je vzhledem k ročním tržbám 1,90 % a 

9,50 % k požadované výnosnosti 20 % z ročních tržeb.  

 Jelikož již v předchozích letech byla vytvořena finanční rezerva na pořízení a 

implementaci informačního systému,  budou náklady za rok 2015 financovány 

z tohoto zdroje. V dalších letech bude položka IT podpory začleněna do provozních 

nákladů a hrazena z výnosů.   

  

4.7.2 Přínosy vycházející z implementace informačního systému 

Implementací informačního systému do podniku Cukrárna u Bílků bude 

zajištěna komplexní systémová podpora zásobovacích, výrobních, prodejních a 

expedičních procesů. S touto změnou jsou spojené přínosy v podobě úspor a řadě 

výhod. 

Úspory jsou definovány rozdílem provozních nákladů v době před a po 

zavedení informačního systému, přičemž cílem jsou vyšší hodnota úspor než 

nákladů spojených s implementací IS. V rámci těchto přínosů se jedná o: 

• úsporu mzdových nákladů na provádění parciálních inventur, kompletních 

inventur, zpracování objednávek, zpracování denních tržeb; 

• úspora nákladů na zásoby plynoucí z nadbytku či nedostatku zásob; 

• úspora provozních nákladů, např. tištěné denní uzávěrky budou nyní 

zpracovány elektronicky. 
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Druhou částí přínosů jsou výhody plynoucí z implementace informačního 

systému. Jednou z nejdůležitějších výhod je zejména získání konkurenční výhody 

před ostatními podniky. Jedná se například o rychlejší vyřízení objednávky či jasně 

strukturované požadavky zákazníků, které jsou vyplněny do jednotného formuláře 

v okamžiku přijímání objednávky. Mezi další výhody patří: 

• správa zásob je uživatelsky přívětivá a intuitivní, 

• online synchronizace pohybů zásob mezi pokladnou a skladem, 

• požadavky na informace o zásobách jsou okamžitě získány,  

• IS poskytuje veškeré informace pro řízení podniku, 

• IS podporuje řízení vztahů s dodavateli a odběrateli, atd. 

 

Informační systém zajistí podniku Cukrárna u Bílků maximální informovanost 

o veškerých činnostech a nákladech pro řízení podniku. Na základě získání 

přesného obrazu o stavu podniku lze eliminovat ztráty spojené s plýtváním zásob či 

škodami způsobenými zaměstnanci podniku.  

 Díky snížení těchto provozních nákladů (ztrát) a využitím finančních zdrojů k 

nabízení lepších a kvalitnějších služeb svým zákazníkům, které povedou ke zvýšení 

jejich spokojenosti. Právě nákupy spokojených a loajálních zákazníků přispějí ke 

zvýšení tržeb.  
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Závěr 

 

Tato diplomová práce se zabývala posouzením informačního systému podniku 

a návrhem změn. Cílem práce bylo navrhnout komplexní informační systém, který 

povede ke snížení nákladů na zásoby a snížení ztrát o 30 % do dvou let. 

 První část práce se věnovala stanovení hlavních a dílčích cílů, metodám a 

způsobu zpracování. Dále byly zpracovány teoretická východiska k podložení 

navrženého řešení. Byl objasněn význam ERP systémů pro podnik, role informací 

v podniku či pojem efektivnost informačního systému. 

 Druhá část byla zaměřena na analýzy informačního systému. Pomocí analýz 

současného stavu informačního systému (HOS 8, Efektivnost IS) byly rozebrané 

jednotlivé komponenty IS, které ovlivňují právě jeho řízení a efektivnost. Dále pak 

byla provedena analýza rizik a řízení změn, kdy byly identifikovány rizikové 

faktory a navržena opatření vedoucí k eliminaci rizik s pojených s implementací 

informačního systému. Poté byly stanoveny podmínky a omezení projektu. 

 Poslední a nejdůležitější část této diplomové práce byla věnována vlastnímu 

návrhu řešení, kdy byl zvolen jako nejlepší způsob řešení – informační systém od 

společnosti Trell. Tento dodavatel byl vybrán na základě průzkumu trhu a 

hodnocení dodavatelů. Do podniku budou implementovány tři provázané moduly – 

modul Skladové evidence, Kasa a Objednávky. Dále byly podány návrhy na způsob 

školení zaměstnanců, řešení podpory IS, řízení a zabezpečení práce s informačním 

systémem. 

 Veškeré činnosti a aktivity spojené s implementací tohoto nového 

informačního systému do podniku byly časově ohodnoceny, byly k nim přiřazeny 

lidské zdroje a v závěru bylo provedeno ekonomické zhodnocení. Součástí tohoto 

zhodnocení bylo stanovení rozpočtu a přínosů implementace IS pro podnik. 

 Bude třeba vyžadovat od zaměstnanců dodržování stanovených pravidel, 

motivovat je k dosažení podnikových cílů a řádně je připravit na změnu, která 

v podniku proběhne.  

Pokud budou dodrženy veškerá doporučení a návrhy popsané v této práci, 

bude dosaženo hlavního cíle – snížení nákladů na zásoby a snížení ztrát pomocí 

evidence zásob.  
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