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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou výběru informačního systému, 

který má vést k zefektivnění procesů a zvýšení počtu zákazníků ve firmě  

Rumburak s.r.o. První kapitola je zaměřena na teoretické poznatky, které jsou 

potřebné ke zpracování řešené problematiky. V následující části jsou provedeny 

analýzy vnitřního i vnějšího prostředí společnosti a definovány závěry z nich 

vycházející. Návrhová sekce obsahuje porovnání dostupných informačních 

systémů a výběr nejvhodnějšího z nich. Následně je zpracován časový plán na 

zavedení nového IS, spolu s identifikováním přínosů a ekonomickým zhodnocením 

celého návrhu. 

Abstract 

The thesis aims to describe the selection of a new information system, which should 

lead to process streamlining and a boost in the number of customers at  

Rumburak s.r.o. The first chapter lays out the theoretical knowledge needed to 

tackle the task at hand. The following section analyzes the internal and external 

environment of the company and the implications thereof. The proposal portion 

contains a comparison of the available information systems and selects the best 

among them. It develops a schedule for the implementation of the new IS, along 

with identifying the benefits and economic evaluation of the entire proposal. 
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ÚVOD 

V dnešním světě neustále narůstá význam informací, proto není žádným překvapením, že 

informační systémy začínají být hojně využívány i těmi nejmenšími podnikatelskými 

subjekty. Silné konkurenční prostřední totiž nutí všechny firmy k neustálému 

zefektivňování jejich činností.  

Vhodně zvolený a zavedený informační systém by měl přinést mimo jiné zkvalitnění a 

zrychlení firemních procesů, ochranu citlivých interních dat a také jejich zpřehlednění 

pro další účely. To vše spolu se správným využitím získaných informací přináší 

organizacím konkurenční výhodu.  

Samotný výběr informačního systému představuje nelehký úkol, který významně a 

většinou i dlouhodobě ovlivňuje fungování firmy. Z hlediska investovaných finančních 

prostředků se pak často jedná o kritické rozhodnutí, jež má dopad na budoucnost 

společnosti. Nalezení a zvolení vhodného informačního systému stěžuje fakt, že se na 

trhu obvykle nachází větší množství produktů. Ty se ovšem liší v nabízených modulech, 

funkcionalitě, ceně, servisních službách a mnoha dalších faktorech. 

Nevhodná volba může vyžadovat výrazné přizpůsobení zaštítěných firemních procesů 

možnostem zvoleného řešení. V tomto případě by mohlo dojít i k celkovému negativnímu 

dopadu implementace informačního systému. Následná nápravná opatření jsou 

považována za velice obtížná, a to především z důvodů časové náročnosti a výrazně 

rostoucích nákladů na původní investici.  

Vhodně zvolený informační systém má plně podporovat a rozvíjet požadované firemní 

procesy. Rozvoj informačních a komunikačních technologií každé organizace by měl 

vycházet z kvalitně zpracované informační strategie, jelikož zejména tímto způsobem lze 

dostáhnout přínosu z investic na ně vynaložených.  

Společnost, která byla zvolena pro tuto diplomovou práci, se zabývá provozem 

ubytovacího zařízení a rozsáhlého sportovně rekreačního areálu. Informační systém je 

zatím využíván pouze v jedné z částí společnosti, jíž je restaurace. Majitelé nyní stojí před 

dalším krokem, jímž je volba a zavedení vhodného řešení pro ubytovací zařízení, se 

kterým je provázán i provoz sportovních a relaxačních služeb.  Z hlediska rozsahu se 
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jedná o relativně malý subjekt, jenž poměrně rychle vyrostl ze živnostenské činnosti do 

současné podoby společnosti s ručením omezeným. Právě z důvodu velikosti organizace 

se v návrhovém řešení nachází různé specifické požadavky a omezení.  

Pro vypracování diplomové práce byl daný podnikatelský subjekt zvolen z důvodu reálné 

situace, kdy společnost již delší dobu zvažuje investici do zakoupení nového 

informačního systému, a také z důvodu velice dobrého obeznámení s probíhajícími 

interními procesy a prostředím společnosti.  

První kapitola práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou nezbytné pro řešení dané 

problematiky a pro její lepší pochopení. Aplikování těchto teoretických znalostí je 

důležité pro zpracování navazující analytické části i pro závěrečný výstup, jímž je výběr 

a návrh na zavedení nového hotelového informačního systému.  

Ve druhé části práce je provedena analýza vnitřního i vnějšího prostředí společnosti, na 

jejímž základě je stanoven postup realizace vlastního návrhu. Tato část obsahuje i 

podrobný rozbor podnikových procesů, který vychází z praktických zkušeností v tomto 

provozu a slouží k identifikaci problémů jednotlivých procesů. 

Část s vlastním návrhem řešení obsahuje podrobné porovnání dostupných hotelových 

informačních systémů na českém trhu. Na základě definovaných požadavků a 

specifických kritérií společnosti je proveden výběr nejvhodnějšího řešení. Následně jsou 

zpracovány požadavky na hardware systému a vytvořen projekt na jeho zavedení. V 

závěru práce jsou uvedeny přínosy, plynoucí ze zavedení nového informačního systému, 

spolu s finančním zhodnocením celého návrhu. 

 

 

 



  

14 

 

CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Cíle práce 

Cílem této práce je analýza aktuálního stavu informačního systému zvolené společnosti, 

posouzení efektivnosti tohoto stavu a následné zpracování alternativních možností 

nového informačního systému spolu s výběrem nejvhodnějšího z nich. 

Kromě hlavního cíle jsou stanoveny i cíle dílčí, jimiž jsou: 

 vytvoření teoretického podkladu; 

 analýza společnosti a posouzení potřeby nového informačního systému; 

 naplánování a sestavení časového harmonogramu projektu; 

 popis očekávaných přínosů zavedení nového IS; 

 ekonomické zhodnocení návrhu. 

Použité metody zpracování 

Metodou se označuje vědomý a plánovitý postup, jak dosáhnout určitého teoretického i 

praktického cíle. Pro úspěšnou realizaci cílů práce lze využít i většího množství metod v 

souvislosti s realizací dílčích cílů. Metodologií se pak rozumí nauka o vědeckých 

metodách v konkrétním oboru zkoumání, jinými slovy se metodologie zabývá výkladem 

metod určité vědní oblasti. Metodika reprezentuje shrnutí doporučovaných praktik a 

postupů potřebných pro vykonání nějaké činnosti, může jít například o nauku o metodách 

vědecké práce (1).  

 Metody logické zahrnují metody využívající principy logického myšlení a logiky. 

Ve zpracované diplomové práci byly využity (1):  

o Analýza představuje proces myšlenkového rozčlenění celku na části. Je to 

rozbor faktů, vztahů a vlastností postupující od celku k částem. Analýza 

umožňuje rozlišit trvalé vztahy od nahodilých a oddělit podstatné od 

nepodstatného. Této metody je využito především ve druhé části práce, 

kde jsou analyzovány podnikové procesy s využitím slovního, grafického 

a tabulkového popisu. Dále je analyzována samotná společnost, a to na 

úrovni vnitřního i vnějšího prostředí. K tomu slouží SWOT analýza,  
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7S analýza, Porterův rozšířený model dle prof. Molnára a PEST analýza. 

Z analýz, které se využívají při plánování a inovací IS/IT, je využit 

McFalarnův model.   

o Dedukce reprezentuje styl myšlení, při němž od obecných tvrzení, soudů 

a závěrů přecházíme k méně známým. Vychází se z obecně platných, 

známých a ověřených závěrů a ty se aplikují na doposud neprozkoumané 

případy. Dedukce byla postupně aplikována v celé návrhové části této 

práce.   

o Abstrakce je myšlenkový proces, v jehož rámci se u odlišných objektů 

vydělují jen jejich důležité znaky, čímž se ve vědomí utváří model objektu 

obsahující jen ty znaky či charakteristiky, jejichž zkoumání umožňuje 

získat odpovědi na otázky, jež si pokládáme. V návrhové části je na 

základě abstrakce provedena volba informačního systému pomocí metody 

dvoukolového výběru, kterou ve svých publikacích popisuje prof. Bastl.  

 Metody empirické jsou založené na bezprostředním obrazu reality. Mezi tyto 

metody se řadí ty, u nichž se odraz jevů uskutečňuje skrze smyslové počitky a 

vjemy zdokonalovaných stupněm techniky. Jinými slovy jde o metody, které 

umožňují zjistit konkrétní jedinečné vlastnosti nějakého reálného objektu či jevu 

(1). V průběhu zpracování této diplomové práce bylo využito více empirických 

metod, první z nich je metoda pozorování, jež vychází především z vlastních 

praktických zkušeností. Další využitou metodou je rozhovor, který byl využit 

zejména pro získání informací o vnitřním fungování firmy. Dotazovanou osobou 

byl jeden ze společníků podnikatelského subjektu. V neposlední řadě je nutné 

zmínit metodu čtení, jež byla využita k analýze teoretických poznatků, 

dokumentací informačních systémů a různých dalších doporučení.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Změny ve firmě a jejich riziko 

Změna ve firmě nemusí znamenat pouze příležitost, ale mnohdy také hrozbu nebo  

ztrátu. Během existence firmy se změna může přihodit, objevit se jako dopad 

neočekávaných událostí z vnějšího prostředí, stejně tak ale může být naplánována a 

řízena. Je-li naším záměrem vybudování úspěšné firmy, bude nás zajímat především 

změna řízená, neméně důležité jsou ovšem i vhodné reakce na neočekávané události. 

Plánovaná změna si klade za cíl především udržení konkurenceschopné a efektivní firmy. 

Úspěšné vykonání změny ve firmě vyžaduje zejména (2): 

 znalost technických požadavků a 

 obeznámení s postoji a motivací lidí. 

Dále jsou popsány dva modely, sloužící k řízení procesu změny v organizaci.  

1.1.1 Lewinův model 

Na základě tohoto modelu změna vyžaduje přechod z původního statického stavu přes 

realizovanou aktivitu do cílového opět statického stavu. Podle Lewina se úspěšná změna 

sestává ze tří kroků, ty charakterizuje jako (2):  

 rozmrazení – příprava vlastního změnového procesu (podstatné je zahájení 

informační kampaně s cílem minimalizace odporu zaměstnanců ke změně a také 

analyzování všech aspektů pro tuto změnu vyžadovaných); 

 změnu – vykonání plánované změny (jedná se o intervenci ve měněném 

systému); 

 opětovné zmrazení – fixace a stabilizace dosažených výsledků (zavedení nových 

způsobů práce v organizaci). 

1.1.2 Model plovoucího ledovce 

Model plovoucího ledovce vychází z předpokladu, že racionální chápání změny spočívá 

v jejím modelování pomocí projektu. Takto pojatá změna je charakterizována 

trojrozměrností projektu, která je definována náklady, časovým harmonogramem a jeho 



  

17 

 

obsahem. V praxi ovšem velká část projektů končí neúspěšně, a to především proto, že 

projekty jsou často posuzovány a realizovány pouze na základě tohoto  

trojimperativu (3).   

Řešení projektu lze považovat za jakousi špičku ledovce, která je zjevně patrná nad 

hladinou. Musíme si ovšem uvědomit, že pod hladinou existují další dimenze, a to řízení 

vnímání a mínění a řízení síly a zájmů. Model plovoucího ledovce oproti předchozímu 

modelu znatelně zohledňuje sociální aspekty a řízení lidských zdrojů (3).  

V modelu jsou definovány čtyři skupiny pracovníků, jež přímo ovlivňují úspěšnost 

plánované změny, jsou jimi: oponenti, příznivci, skrytí oponenti a potenciální příznivci. 

Charakteristiky prvních dvou skupin jsou intuitivní. Skrytí oponenti obecně zastávají 

negativní postoj k jakékoliv změně, navenek ovšem tuto změnu podporují. Naopak 

potenciální příznivci obecně zastávají pozitivní postoj ke změně, nejsou ovšem zatím 

přesvědčení o pozitivním přínosu plánované změny (3).  

 

Obr. 1: Model plovoucího ledovce (Převzato ze (4, s. 106)) 
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1.2 Procesní řízení podniku 

Podnikový proces lze definovat jako přirozenou posloupnost činností, vykonávaných za 

účelem dosažení daného cíle v daných podmínkách, přičemž významnou roli zde hraje 

čas. Popis podnikového procesu představuje postup neboli časovou strukturu 

jednotlivých činností. Procesní zápisy lze uskutečňovat mnoha způsoby, mezi tři základní 

patří (5): 

 Slovní popis procesu 

 Grafický popis procesu 

 Tabulkový popis procesu 

Procesní řízení podniku znamená takové řízení podniku, v němž podnikové procesy hrají 

klíčovou roli. Nejvýznamnější výhodou tohoto způsobu řízení je potřeba dynamiky v jeho 

fungování, aby mohl podnik pružně reagovat na vzniklé potřeby změny (6). 

1.3 Informační systém 

„Informační systém představuje konzistentní uspořádanou množinu komponent 

spolupracujících za účelem tvorby, shromažďování, zpracování, přenášení a rozšiřování 

informací. Prvky informačního systému tvoří lidé, respektive uživatelé informací, a 

informatické zdroje. Komponenta je tvořena jedním prvkem nebo více prvky.“ (7, s. 25) 

Jinými slovy, informační systémy shromažďují data jak z vnějšího, tak i vnitřního 

prostředí společnosti a tato data zpracovávají a organizují pro účely prezentace koncovým 

uživatelům, kteří je využijí při rozhodování. Důležité je si uvědomit, že IS nemusí být 

nutně založený na informačních technologiích, přestože tomu tak v dnešní době kvůli 

rostoucím požadavkům na rychlost a kvalitu informací většinou bývá (6).  

Dle holisticko-procesního třídění jsou informační systémy podniků tvořeny (4): 

 ERP jádrem, které se zaměřuje na interní podnikové procesy a jejich řízení; 

 CRM systémem, jenž obsluhuje veškeré procesy, které jsou cílené k zákazníkům; 

 SCM systémem, řídícím dodavatelský řetězec, jehož součástí často bývá APS 

systém pro sofistikované rozvrhování a naplánování výroby; 
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 MIS - manažerský informační systém, sbírající data z výše zmíněných ERP, CRM 

a SCM. Na základě těchto dat jsou vytvářeny informace využívané pro 

rozhodovací procesy vrcholového managementu podniku.  

1.3.1 ERP - Enterprise Resource Planning 

„Informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je  

schopen pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů  

(zdrojů a jejich transformaci na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní  

až po strategickou.“ (4, s. 248) 

Na ERP systémy je kladen požadavek na uskutečňování měřitelných přínosů vedoucích 

ke snižování celkových nákladů, které vznikají méně efektivním způsobem fungování a 

řízením firmy. Stejně tak je požadováno uskutečňování neměřitelných přínosů 

v oblastech dostupnosti informací a fungování vnitropodnikových procesů (4). 

Tab. 1: ERP systémy dle funkčního zaměření (Převzato ze (4, s. 150) 

ERP systém Charakteristika Výhody 

All-in-One 

Schopnost pokrýt všechny klíčové interní 

podnikové procesy (řízení lidských zdrojů, 

výroba, logistika, ekonomika) 

Vysoká úroveň integrace, 

dostačující pro většinu 

organizací 

Best-of-Breed 

Orientace na specifické procesy nebo 

obory, nemusí pokrývat všechny klíčové 

procesy 

Špičková detailní 

funkcionalita, nebo specifická 

oborová řešení 

Lite ERP 

Odlehčená verze standardního ERP 

zaměřená na trh malých a středně velkých 

firem 

Nižší cena, orientace na 

rychlou implementaci 

1.3.2 CRM - Customer Relationship Management 

CRM můžeme definovat jako soubor technologií, firemních procesů a lidských zdrojů, 

které jsou určeny k řízení vztahů se zákazníky firmy, a to především ve sférách 

marketingu, prodeje a podpory zákaznických služeb (9).  

Řízení vztahů se zákazníky je často považováno za jeden z primárních zdrojů 

konkurenceschopnosti, jelikož celková úspěšnost podniku závisí zejména na 

uspokojování potřeb zákazníků. Obchodní úspěšnost společnosti tedy není závislá pouze 

na úrovni probíhajících vnitropodnikových procesů (9).  
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1.3.3 SCM - Supply Chain Management  

Pod zkratkou SC si lze představit síť podnikatelských subjektů, které se podílejí na řadě 

procesů a aktivit, přičemž jejich cílem je vytvoření produktů a služeb pro zákazníka. 

Supply Chain se skládá z několika subjektů a slouží k zajištění materiálových, 

informačních a finančních toků. Jedná se o komplexní systém, propojující dodavatele 

s výrobci a distributory (9). 

SCM můžeme charakterizovat jako činnost, jež se zakládá na integraci subjektů tvořících 

SC a na koordinaci toků materiálu, informací a financí za účelem uspokojení požadavků 

koncových zákazníků s cílem zvýšení konkurenceschopnosti. Supply Chain Management 

řeší řízení aktivit všech organizačních jednotek SC s cílem, aby výrobky procházely touto 

sítí za co nejkratší možný čas a s co nejnižšími možnými náklady (9).  

1.4 Životní cyklus podnikového informačního systému 

Pořízení informačních systémů se provádí za pomoci projektového řízení a 

managementu, přičemž se využívá konkrétní implementační metodika, jejímž nositelem 

je dodavatel systému.  

1.4.1 Analytické práce a volba rozhodnutí 

Je důležité, aby si ze všeho nejdříve vedení společnosti položilo otázku, jestli je nový 

informační systém vůbec potřebný nebo zda postačí inovace toho stávajícího, pokud 

nějaký existuje. K tomuto rozhodnutí by měla pomoci zpracovaná podniková a 

informační strategie firmy. Důležité je také detailní posouzení stavu IS/ICT firmy, a to 

jak v malých subjektech, tak zejména ve větších organizacích (4). 

Tato etapa analytických prací a rozhodnutí by měla obsahovat formulaci požadavků na 

informační systém, vymezení jeho cílů a přínosů pro podnik a také rozbor následků tohoto 

rozhodnutí na fungování organizace (4). 

1.4.2 Výběr IS a partnera implementace  

Tato fáze procesu obsahuje volbu samotného řešení, které nejvíce koreluje s požadavky 

společnosti. Jedním z hlavních požadavků by měla být minimální dodatečná customizace 

IS, jelikož ta způsobuje časové ztráty a z těch i plynoucí vyšší náklady (4). 
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Mimo volby softwarového řešení je velice důležité, aby se organizace soustřeďovala i na 

výběr vhodného implementačního partnera. Při tomto výběru hrají podstatnou roli 

reference v oboru, dále pak také úroveň funkcionality daného IS, pořizovací náklady, 

úroveň servisních služeb a jiné (4).  

Jelikož se jedná o rozsáhlou problematiku, je jí věnována celá podkapitola 1.5 s názvem 

Výběr vhodného řešení.  

1.4.3 Uskutečnění smluvního vztahu 

Uzavření smluvního vztahu patří ze všech etap životního cyklu informačního systému 

k těm nejpodceňovanějším a zároveň nejkritičtějším. Implementační partner předkládá 

zákazníkovi k podepsání řadu smluvních ujednání, kterými jsou například smlouvy o 

licencích, implementaci a úrovni poskytované podpory. Mezi nejdůležitější aspekty této 

fáze se řadí dohoda o plnění obou stran, konkretizování ceny objednávky, stanovení 

spolupráce na realizaci projektu a deklarování výše sankcí při porušení smluvního 

ujednání (4).  

1.4.4 Fáze implementace 

Jedná se o přizpůsobení informačního systému tak, aby co nejvíce odpovídal představám 

a požadavkům kupujícího. V případě vývoje nového systému patří do fáze implementace 

i samotný vývoj software, jeho testování a vytvoření patřičné dokumentace. Pokud je 

systém pořízen zakoupením licence, pak tyto první tři kroky odpadají. Implementace je 

většinou ukončena doručením systému zákazníkovi a proškolením budoucích uživatelů. 

Školení patří k často podceňovaným, avšak nejnáročnějším činnostem, uskutečňujícím se 

během implementačního procesu (10).  

V průběhu implementační fáze je důležité soustředit se na dodržování časového 

harmonogramu projektu, plánu veškerých investic a organizace jednotlivých podílejících 

se týmů. Je podstatné mít striktně definovanou maximální hranici investovaných 

prostředků a sestavený důkladný časový harmonogram projektu. Aby nedocházelo 

k neplánovaným nadbytečným nákladům kvůli chybám a časovým ztrátám, je podstatné 

se zaměřit na správné personální obsazení implementačního týmu a také na formu řízení 

a organice hlavní pracovní činnosti (4). 
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1.4.5 Provoz a údržba  

V rámci provozu a údržby je obsaženo užívání zakoupeného řešení, a to tak, aby byly 

realizovány očekávané přínosy. Podstatná je především úplná funkcionalita systému a 

naplňování dříve formulovaných přínosů. Z tohoto důvodu je velice důležitá také správa 

a udržování systému, protože i menší výpadek může způsobit negativní dopad na 

fungování celé organizace (4). 

Dodavatelské podmínky poskytování služeb jsou uvedeny v servisní smlouvě, popřípadě 

mohou být předmětem smlouvy SLA, která určuje úroveň poskytovaných služeb pro 

naplnění podepsané smlouvy. Pro případy, při kterých by došlo k poklesu kvality 

poskytovaných služeb pod smluvní úroveň, jsou specifikovány sankce vůči 

dodavatelskému subjektu (4).  

1.4.6 Rozvoj, inovace a ukončení provozu 

Po fázi životní cyklu informačního systému následuje etapa, během níž mohou být do IS 

přidávány další aplikace. Úkolem těchto nových součástí je zastřešení hlavních procesů s 

cílem dosahování dodatečných přínosů plynoucích ze zavedeného informačního systému. 

Jejich nasazení je možné i z důvodu, že původní IS nedokáže požadovanou funkčnost 

v konkrétních podnikových oblastech dostatečně zajistit (4).  

Trendem je neustálé zkracování životního cyklu IS, proto je často potřebné rozšíření 

informačního systému ještě v době, kdy se nachází ve fázi nedokončeného projektu. 

V těchto případech je nezbytné inovování a rozvíjení systému již během jeho probíhající 

implementace. Z tohoto důvodu může docházek k nárůstu nákladů na funkční doplňování 

velice brzy (4).  
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Obr. 2: Ganttův diagram časového plánu implementace (Upraveno dle (4, s. 97)) 

1.5 Výběr vhodného řešení 

Po rozhodnutí podniku o potřebě nového informačního systému musí být proveden výběr 

vhodného dodavatele. Je důležité věnovat zvýšenou pozornost především provedení co 

nejobjektivnějšího srovnání různých řešení dostupných na trhu s ohledem na potřeby a 

finanční možnosti podniku.  

1.5.1 Dvoukolový výběr dle prof. Bastla 

Nabídka všech možných informačních systémů je zpravidla rozsáhlá, proto je většinou 

vhodné uskutečnit samotný výběr ve dvou na sebe navazujících kolech. Prvním krokem 

je hrubý výběr, po kterém následuje výběr jemný (11).  

Během hrubého výběru se získávají základní informace sloužící k rozhodnutí, která řešení 

postoupí do navazujícího užšího výběru. Není zapotřebí zjišťování velkého množství 

údajů, důležité je, aby posuzovaná kritéria byla pro daný podnik rozhodující. Před 

samotnou fází hrubého výběru by měly být stanoveny i maximální výdaje na investici, 

vyhneme se tak případnému posuzování produktů, jež by si společnost nemohla kvůli 

finanční náročnosti dovolit. (11). 
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Na základě hrubého výběru by měla být získána množina 2-3 systémů, která je vybrána 

dle vzájemně srovnatelných kritérií důležitých pro konkrétní organizaci. Daná řešení je 

potřebné následně podrobně analyzovat a ohodnotit stanovaným systémem na základě 

detailních kritérií. Vhodně zvolená kritéria spolu se správnou metodikou slouží jako 

podpora pro kvalitní a objektivní rozhodnutí o volbě informačního systému (11).  

1.6 Varianty pořízení IS 

Před samotným pořízením IS je důležité rozhodnout, kdo a jakým způsobem má 

zajišťovat vývoj aplikací a současně, kdo a jakým způsobem má zajišťovat jejich provoz, 

resp. provoz celého informačního systému podniku.  

1.6.1 Vývoj informačního systému na míru 

Vývoj unikátního IS na míru může probíhat prostřednictvím interních zdrojů, kdy jsou 

využíváni zaměstnanci vlastního IT oddělení nebo prostřednictvím externích zdrojů s 

využitím služeb specializované společnosti. Výhodou tohoto řešení je vývoj systému od 

samého počátku podle konkrétních potřeb dané firmy. Mezi nevýhody patří delší čas pro 

získání funkčního řešení a nezbytné akceptační testy. Stejně tak jako relativně drahé 

náklady na vývoj nebo vysoká závislost na zvoleném dodavateli (12). 

1.6.2 Model „software jako licence“ 

Jde o nejčastější způsob pořízení IS podniku, spolu s licencí systému je od externího 

dodavatele často zakoupena i potřebná infrastruktura. Dodavatel, tzv. systémový 

integrátor, zajišťuje i počáteční instalaci, konfiguraci a zprovoznění systému. Na samotné 

firmě je pouze zajištění provozu daného IS. Mezi výhody tohoto pořízení patří rychlé 

získání plně funkčního řešení a v porovnání s ostatními způsoby pořízení relativně nízké 

náklady. Nevýhodou je nižší možnost přizpůsobení individuálním požadavkům (13).  

1.6.3 Systém v pronájmu 

Cloud computing centralizuje veškerý hardware i software do jedné oblasti a vše nabízí 

formou služby velkému okruhu zákazníků. Tím, že je vše poskytováno ze stejné lokality, 

dochází k řadě výhod, těmi hlavními jsou (13):  
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 minimalizace potřeby ICT zdrojů (obvykle jsou potřebné pouze pracovní stanice 

s možností připojením na internet);  

 náklady na využívané služby jsou většinou nižší, než kdyby si firma zajišťovala 

vše sama (důvodem jsou úspory z rozsahu na straně dodavatele); 

 objem využívaných služeb lze redukovat podle potřeb a požadavků firmy. 

Tento způsob řešení má ovšem i nevýhody, těmi jsou minimální přizpůsobení 

individuálním potřebám společnosti nebo také vysoká závislost na dodavateli. 

Diskutabilní je i bezpečnost dat, jelikož se vzdálené servery a uložiště často nacházejí na 

území jiného státu a ochrana těchto soukromých dat se poté řídí zákony daných zemí (14).  

1.7 Strategie zavádění IS  

V případě potřeby nahrazení současného IS, nebo pouze některé z jeho částí, je potřeba 

vhodně zvolit strategii, která bude použita pro výměnu těchto systémů, respektive částí. 

Každá z možných strategií má jak své klady, tak i zápory. 

1.7.1 Souběžná strategie 

Při souběžné strategii jsou provozovány oba dva systémy po určité období současně. 

Během této doby dochází ke školení pracovníků ohledně užívání nového systému a 

zároveň se ověřuje jeho plná funkčnost. Jakmile usoudíme, že nový systém je plně 

funkční, může být ukončen provoz toho starého. Souběžnou strategii můžeme označit 

jako velice bezpečnou, ale i za velice pracnou (15).  

1.7.2 Pilotní strategie 

Během pilotní strategie dochází k zavedení nového informačního systému nejdříve pouze 

v jednom oddělení společnosti a až po otestování systému dochází k jeho následnému 

zavedení do zbývajících oddělení organizace. Jedná se stále o relativně bezpečnou 

strategii zavádění nového systému, na druhou stranu je tento proces náročný na 

vzájemnou kompatibilitu dat a úloh obou procesů (16).   



  

26 

 

1.7.3 Postupná strategie 

Principem této strategie je postupné odpojování částí původního informačního systému a 

jejich nahrazování systémem novým. Strategie se využívá převážně pro zavádění 

složitých a rozsáhlých systémů, obsahujících ohromná kvanta dat. Strategie je 

považována za strategii nadprůměrně bezpečnou, ale i velice pomalou (15). 

1.7.4 Nárazová strategie 

Nárazová strategie spočívá v ukončení provozu původního systému a v jeho okamžitém 

nahrazení systémem novým. Jedná se o velmi rychlou a účinnou strategii, která 

představuje současně i strategii nejriskantnější (16).  

1.8 Informační strategie 

Vize a cíle firemní strategie jsou upřesňovány strategií informační, a to z hlediska jejich 

podpory a zajištění informačními technologiemi. Náležitě sestavená informační strategie 

musí definovat vizi, cíle i primární charakteristiky budoucího stavu IS/ICT v organizaci. 

Tímto vším by měla přispívat k eliminaci zmateného řízení v oblasti informačních 

technologií podniku (17).  

 

Obr. 3: Postup strategie (Převzato ze (18, s. 10)) 
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Správně sestavená informační strategie by měla vést k nárůstu výkonnosti zaměstnanců, 

k podpoře naplňování strategických cílů a k formování prostoru pro budoucí rozvoj 

organizace. Informační strategie by měla obsahovat zejména (19): 

 podrobnou analýzu a prognózu současného vývoje IS/ICT ve firmě i obecně; 

 plán vývoje IS jak ve střednědobém, tak v dlouhodobém období; 

 zdroje potřebné pro uskutečnění informační strategie; 

 souhrn standardů využívaných při realizaci a koncept změn v organizaci; 

 metodiku pro ověření dosažení cílů a hodnocení uskutečňování strategie. 

Každá funkční strategie musí obsahovat jasné určení vazeb na firemní strategii. Vztahem 

mezi informační a firemní strategií se podrobně zabývají například Paul Bocil ve své 

knize Business Information Systems (20) anebo David Boddy ve své publikaci Managing 

Information Systems (21). 

1.8.1 Firemní strategie  

Účelem firemní strategie je zajištění podpory strategického řízení se zaměřením na 

stanovené cíle firmy. Z důvodu zohlednění organizačního uspořádání firmy bývá většinou 

firemní strategie hierarchicky členěna. Její existence je nezbytná pro tvorbu realizačního 

plánu, sloužícího k dosažení strategických cílů, s ohledem na současnou situaci podniku, 

a to jak z pohledu vnitřního, tak i vnějšího prostředí (19).  

1.8.2 Porterův rozšířený model dle prof. Molnára 

Význam informačního systému pro zajištění podnikových cílů lze vyjádřit pomocí dobře 

známého Porterova modelu pěti konkurenčních sil.  Tento model je často využíván při 

strategickém auditu společnosti a jeho upravené schéma je zobrazeno na obrázku č. 4. Při 

aplikaci rozšířeného modelu by se společnost měla snažit zjistit, jak jí může informační 

systém pomoci k zachování, respektive k získání konkurenční  

výhody (22). 
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Obr. 4: Porterův rozšířený model (Převzato ze (22, s. 16)) 

1.8.3 SWOT analýza 

Metoda SWOT představuje analýzu silných a slabých stránek společnosti a jejich 

příležitostí a hrozeb. Tato metoda je velmi známá a její podrobný popis nalezneme ve 

všech učebnicích managementu, proto nemá smysl postup metody rozepisovat i zde. Při 

sestavování SWOT analýzy je důležité si uvědomit, že musíme analyzovat jak interní, tak 

externí zdroje dat, a to jak pro definování současné pozice, tak pro definování budoucích 

trendů (22).  

 

Obr. 5: Základní rámec SWOT analýzy (Upraveno dle (23)) 
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1.8.4 McFarlanův model aplikačního portfolia 

Jednou z dalších analýz, které se provádějí při plánování inovací a rozvoje IS/IT je 

McFarlanův model aplikačního portfolia. Tento model vychází z principu známé 

Bostonské matice a zachycuje přínosy jednotlivých aplikací pro podnik ze současného i 

budoucího pohledu. Autor modelu zdůrazňuje, že míra přínosu určité aplikace závisí také 

na tom, zda se bez ní podnik může bez větších potíží obejít (22).  

Tab. 2: McFarlanův model (Upraveno dle (22, s. 60 a 19, s. 67)) 

B
u

d
o
u

cn
o
st

 

STRATEGICKÉ POTENCIÁLNÍ 

Aplikace, které jsou kritické pro 

dosažení cílů společnosti. 

Aplikace, které mohou být 

důležité pro dosažení cílů. 

RESTRUKTURALIZACE 

PROCESŮ 

INOVACE  

PROCESŮ 

S
o
u

ča
sn

o
st

 

KLÍČOVÉ PODPŮRNÉ 

Aplikace, které jsou kritické pro 

chod společnosti. 

Aplikace, které jsou důležité, ale 

ne kritické pro chod společnosti. 

KOORDINACE  

PROCESŮ 

ÚSPORA  

NÁKLADŮ 

 Nutnost Možnost 

1.9 Informační bezpečnost 

Bezpečný IS lze definovat jako systém, jenž za všech okolností chrání informace v něm 

obsažené. Tuto ochranu proti ztrátě integrity, důvěryhodnosti a dostupnosti je potřebné 

zajistit od vzniku informací až po jejich výstup ze systému. Bezpečnost IS je tedy 

komplexně chápána jako určité zajištění systému. Jedná se o zajištění přístupu do 

systému, manipulaci s informacemi, vytváření záloh, antivirovou ochranu a další 

specifické požadavky každého informačního systému (24).  
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Obr. 6: Schéma analýzy rizik (Zpracováno dle (24, s. 63)) 

1.9.1 Ochranné mechanizmy 

Společnost musí za účelem ochrany jednotlivých prvků informačního systému 

implementovat ochranné mechanizmy. Tyto mechanizmy lze klasifikovat do několika 

kategorií (25): 

 fyzické zabezpečení (uložení serverů a záložních kopií, ochrana síťové 

infrastruktury, stabilní zdroj elektrické energie); 

 technické zabezpečení (kvalitní hardware, zdvojení úložných prostorů, záložní 

zdroje elektrické energie); 

 programové zabezpečení (autentizace, monitoring, šifrování), 

 organizační zabezpečení (záložní plány, rozdělení kompetencí). 

V praxi je potřebné tyto ochranné mechanizmy kombinovat a je důležité mít na paměti, 

že bezpečnost systému je dána jeho nejslabším článkem.   
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1.9.2 Cena bezpečnosti 

Každá společnost musí za bezpečnost svého informačního systému platit, vždy se jedná 

o určitý kompromis mezi náklady, funkčností a přijatelnou mírou rizika, protože 100% 

zajištění bezpečnosti není možné. Společnost za ochranu a bezpečnost platí (25): 

 zvýšením pořizovacích nákladů (kvalitní hardware a software, zdvojování 

funkčnosti); 

 růstem provozních nákladů (speciální služby, delší doba zpracování); 

 omezením pohodlí uživatelů (přihlašování se do IS, omezení práv, funkčnosti a 

svobody pohybu). 

Následující graf zobrazuje na jedné straně náklady na bezpečnostní opatření a na straně 

druhé dopady rizik. Cílem společnosti je nalezení takového stavu, při kterém náklady na 

bezpečnostní opatření jsou akceptovatelné a zároveň dochází k zajištění přiměřené 

bezpečnosti.  

 

Obr. 7: Graf přiměřené bezpečnosti (Převzato ze (26))  
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1.10 SLA 

Service Level Agreement, v překladu smlouva o poskytování služeb, jasně formuluje 

měřitelnou úroveň poskytovaných služeb pro naplnění uzavřené smlouvy a přesně 

vymezuje obchodní a kooperační vztahy mezi jednotlivými stranami vstupujícími do 

rozvoje IS/ICT v podniku. Rozsah i obsahová stránka kontraktu závisí na specifikách a 

velikosti organizace. Například menší podnikatelské subjekty vypouští ze smluv 

konkrétní parametry, které pro ně pozbývají na významu (7).  

V obecné rovině smlouva o poskytování služeb zahrnuje (27): 

 hlavní údaje o poskytované službě – jde o charakterizování služby, zejména se 

uvádí její úplný název a organizační údaje, jimiž jsou kupříkladu smluvní 

subjekty, datum schválení a jiné; 

 rozsah a obsah služby – definují se očekávané přínosy služby spolu s vymezením 

jejího předmětu, dále se specifikuje funkcionalita a rozsah poskytované služby; 

 provozní specifikaci – jedná se většinou o dobu, od kdy do kdy bude služba 

poskytována, dále o počtu pracovních stanic, dostupnosti, postupu zajišťování 

bezpečnosti, maximální době pro oznámení chyby nebo poruchy a také o 

maximální přípustnou dobu pro opravení nahlášené závady;  

 cenu poskytované služby a stanovení sankcí pro případ, že by kvalita 

poskytovaných služeb byla nižší, než definuje smluvní ujednání. 

Smlouva o poskytování služeb vymezuje pravidla pro řízení vtahů mezi uživatelem a 

poskytovatelem služeb. Mezi hlavní přínosy patří (27): 

 celkové zvyšování kvality služeb díky jasnému stanovení a schválení jejich 

parametrů na straně obou subjektů; 

 zvyšování disciplíny mezi oběma partnery, jelikož jsou stanovena přesná kritéria 

služeb a stejně tak případné sankce pro jejich dodavatele, z opačného pohledu se 

současně eliminují uživateli požadované dodatečné změny 

 snižování nákladů na IS/ICT v podniku, jsou eliminovány nepodstatné 

požadavky, bezpředmětné úpravy a změny v systému a další.   
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1.11 Projektové řízení 

Pojem projekt je definován jako prostorově a časově ohraničená množina činností, jejíž 

provedení představuje podmínku pro naplnění stanoveného cíle. Stejně tak můžeme 

projekt chápat jako změnu, a to takovou, kterou nemůžeme bezprostředně zajistit (28). 

Doc. Němec ve své publikaci Projektový management (29) uvádí definici „Projekt je 

cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a 

ukončení“. 

1.11.1 Projekt implementace 

Implementace informačního systému je složitý proces, který vyžaduje patřičnou přípravu. 

Zavedení IS je projekt jako každý jiný, proto musí obsahovat všechny atributy, jimiž jsou 

(25): 

 jasně definovaný cíl; 

 formulovaná strategie vedoucí k dosažení definovaného cíle; 

 stanovené jednotlivé etapy a způsob kontroly plnění; 

 určený termín zahájení a ukončení projektu; 

 přidělené finanční i lidské zdroje; 

 specifikované přínosy, kterých bude implementací IS dosaženo.  

1.11.2 Metoda PERT 

Metoda PERT patří mezi metody síťové analýzy, které představují základní nástroje 

současného projektového řízení. Tyto metody umožňují definovat minimální dobu 

potřebnou pro realizaci celého projektu a identifikovat jednotlivé činnosti, na nichž závisí 

splnění termínu stanoveného pro úspěšnou realizaci tohoto projektu (28).      

Doba trvání jednotlivých činností je u této metody stanovena jako náhodná veličina, která 

disponuje jistým rozložením pravděpodobnosti. Na základě empirických znalostí bylo 

zjištěno, že toto rozložení nejpřesněji vystihuje tzv. Beta rozdělení. Momenty tohoto 

rozdělení se stanovují na základě odhadů oborových expertů a tyto odhady se vyjadřují 

pomocí tří následujících charakteristik (28): 
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 optimistický odhad trvání činnosti, 

 modální odhad trvání činnosti, 

 pesimistický odhad trvání činnosti.  

1.11.3 Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost představuje jeden z elementárních nástrojů řízení každého projektu IS. 

I sebelépe naplánovaný projekt vyžaduje pravidelnou kontrolu, zda jeho činnosti 

probíhají dle stanoveného plánu, nebo zda dochází k potenciálním odchylkám. Pokud 

jsou tyto odchylky zjištěny, je důležité vyzkoumat příčinu a zajistit jejich nápravu. 

V případě potřeby je možné poupravit původní plán. Kontrolní činnost se zaměřuje 

především na (30): 

 plnění harmonogramu jednotlivých činností, 

 korektnost těchto činností a 

 čerpaní finančních zdrojů.  

1.12 Ekonomické hodnocení 

Pro hodnocení investic existuje mnoho metod, některé z nich se staly běžně využívané 

v oblasti investic do informačních technologií. Obecně lze říci, že žádná z dosud známých 

metod není naprosto optimální, každá má určité výhody stejně jako nevýhody.  

1.12.1 Efektivnost IS/IT obecně 

Každý racionálně uvažující subjekt by měl přirozeně vyhledávat optimální poměr mezi 

užitkem, který obdrží ze zavedení nového IS, a výdaji, jež jsou pro získání tohoto užitku 

nezbytné. Neméně důležitá je vyváženost mezi časem, potřebným na získání tohoto 

užitku, a riziky, které jsou spojené s jeho nedosažením (31). 

V podnikatelské sféře lze definovat čtyři skupiny subjektů a jejich očekávání (31):  

 majitelé – této kategorii by mělo zavedení IS přinést zhodnocení jejich majetku 

investovaného do podnikání; 

 manažeři – očekávají přínos ve formě úspěšného řízení podniku s minimalizací 

zdrojů jim k tomu svěřených; 
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 zaměstnanci – předpokládají zlepšení pracovního prostředí spolu se zvýšením 

pocitu sounáležitosti s danou společností; 

 zákazníci – ti by v konečném důsledku měli změnu pocítit v získání výrobku nebo 

služby s vyšší přidanou hodnotou za jimi přijatelnou cenu.  

1.12.2 Výše výdajů na IS/IT 

Řízení efektivnosti IS/IT není jenom o hledání přínosů, ale také o monitorování investic, 

které jsou na IS/IT vynakládány. Obecně neplatí, že vyšší investice do IS/IT automaticky 

znamenají dosahování vyšších přínosů. Vše je závislé na účelnosti investovaných 

prostředků (32).  

Prof. Molnár na základě výzkumu ve své publikaci Efektivnost informačních systémů 

(32) uvádí druhové členění výdajů v případě dodavatelského řešení IS/IT. Autor zde 

hovoří o sledování výdajů rozdělných do čtyř základních skupin: hardware, software, 

implementace a maintenance.  

 

Graf 1: Struktura výdajů při dodavatelském řešení IS/IT (Převzato ze (32, s. 35)) 
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1.12.3 Doba návratnosti 

Doba návratnosti, anglicky Payback Period, představuje velice oblíbený ukazatel, který 

je možné relativně velice jednoduše vypočítat a interpretovat. Tento ukazatel nám udává 

dobu potřebnou pro získání čistého přínosu, pokrývajícího celkovou investici 

vynaloženou na projekt (33).  

 

Výpočet prosté doby návratnosti, tedy počtu let, za které se počáteční investovaný kapitál 

navrátí, je následující (34): 

 

Prostá 

doba 

návratnosti 

= 
Číslo roku před plným 

pokrytím výdajů 
+ 

Nepokrytá část investičních výdajů 

na začátku roku 

Očekávaný příjem v roce plného 

pokrytí investičních výdajů 

Výpočet lze vyjádřit pomocí jednoduchého vzorce (35): 

∑ 𝐶𝐹𝑛 = 𝐾

𝑃𝑃

𝑛=1

 

Kde: 

- CFn značí příjmy plynoucí z investice v jednotlivých letech; 

- K značí kapitálové výdaje. 

1.12.4 Průměrná procentní výnosnost 

Průměrná procentní výnosnost, anglicky Average Rate of Return, vyjadřuje, kolik procent 

investovaného kapitálu se ročně v průměru vrátí. Výpočet lze realizovat pomocí 

následujícího vzorce (36): 

𝐴𝑅𝑅 =  
∅𝐶𝐹

𝐶0
 

Kde: 

- ∅𝐶𝐹 značí průměrný roční výnos; 

- 𝐶0značí počáteční investici. 
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1.12.5 TCO - Total Cost of Ownership 

Tento finanční ukazatel slouží pro hodnocení výdajů vynaložených na pořízení 

informačních systémů. Ukazatel byl zaveden společností Gartner Group a jeho název 

Total Cost of Ownership se do češtiny překládá jako celkové náklady na vlastnictví. Do 

výpočtu jsou dle (37) zahrnovány veškeré náklady spojené s nákupem, vlastnictvím a 

používáním informačního systému, stejně tak jako veškerých jeho částí, a to během 

celého životního cyklu systému (19). 

Autoři Kennth C. Laudon a Jane Price Laudon ve své knize Essentials of Management 

Information Systems (38) uvádějí definici, že „Total Cost of Ownership zkoumá celkové 

náklady na technologické a lidské zdroje, včetně počátečních investic, ceny hardware, 

software, updatů, nákladů na údržbu, technickou podporu, školení a dalších“. 

1.12.6 TVO - Total Value of Ownership 

Předchozí ukazatel TCO bývá mezi odborníky často kritizován za to, že preferuje co 

nejnižší investice do informačních systémů bez ohledu na přínosy z nich plynoucí. Právě 

z tohoto důvodu byl vytvořen ukazatel TVO – Total Value of Ownership, v českém 

překladu celková hodnota vlastnictví (39).  

Výpočet ukazatele je velice jednoduchý (39): 

𝑇𝑉𝑂 = 𝑇𝐵𝑂 − 𝑇𝐶𝑂 

 Kde: 

- TVO značí Total Value of Ownership; celková hodnota vlastnictví; 

- TBO značí Total Benefits of Ownership; celkové přínosy vlastnictví; 

- TCO značí Total Cost of Ownership; celkové náklady vlastnictví. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

2.1 Představení společnosti 

Společnost provozuje rozsáhlý sportovně rekreační areál umístěný v těsné blízkosti 

Vranovské přehrady v Jihomoravském kraji.  

2.1.1 Základní údaje 

Obchodní firma:   RUMBURAK s.r.o. 

Sídlo:     671 07, Bítov 106 

Datum vzniku společnosti:  25. 02. 2009 

Identifikační číslo   28332814 

DIČ:     CZ28332814 

Schránka:    5x7yg4x 

Údaje byly získány z Registru živnostenského podnikání, který spadá pod správu 

Ministerstva průmyslu a obchodu (40). 

2.1.2 Popis společnosti 

Kořeny tohoto podnikatelského subjektu sahají do roku 2004, kdy byl zahájen, tehdy ještě 

na živnostenské oprávnění, provoz samostatné restaurace. Po několika letech úspěšného 

provozu začali majitelé přemýšlet nad rozšířením své podnikatelské aktivity a rozhodli se 

pro přestavbu původního provozu na propracovaný rekreační areál, skládající se 

z restaurace, ubytovacího zařízení, vyhlídkové rozhledny, bazénu, sauny, masážních 

prostorů, bowlingu, tenisových kurtů, fitness centra, různých hřišť a dalších částí. 

Výrazné rozšíření podnikatelské činnosti si vyžádalo i změnu právní formy na obchodní 

společnost, ke které došlo na začátku roku 2009.   

 

Obr. 8: Základní schéma společnosti (Zdroj: vlastí zpracování) 

Společnost

Ubytovací zařízení

Sportovně 
rekreační areál

Hotel
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Současnou společnost můžeme rozdělit na tři základní úseky, přičemž všechny fungují 

na bázi desetiměsíčního provozu. Prvním z nich je úspěšně fungující a prosperující 

restaurace s více než 10letou tradicí. Druhou část společnosti představuje ubytovací 

zařízení a třetí pak sportovně rekreační areál. Na rozdíl od restaurace jsou provozy 

hotelového zařízení a rekreačního areálu, jimiž se tato diplomová práce zabývá, poměrně 

nové, s mnoha možnostmi zlepšování, růstu a inovace. Všechny tři úseky fungují 

relativně samostatně a poskytovanými službami se vzájemně doplňují.  

2.1.3 Organizační struktura 

Z hlediska počtu zaměstnanců se jedná o malou společnost, jejíž počet pracovníků není 

vyšší než 10. V sezónním období se však toto číslo, díky mnoha brigádníkům, pracujícím 

na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce, výrazně zvyšuje. Vždy však záleží 

na konkrétní sezóně.  

Diagram níže zobrazuje organizační strukturu společnosti. Nejvyšší postavení v této 

struktuře má jednatel, jakožto statutární orgán. Vzhledem k velikosti subjektu je nutné 

zmínit, že někteří pracovníci zastupující i více funkcí a organizační struktura je závislá 

na ročním období.  

 

Obr. 9: Organizační struktura společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.1.4 Vize, mise a cíle 

2.1.4.1 Vize 

 Společnost bude zákazníky upřednostňována a preferována, její nabídka služeb 

bude v oboru rekreace v okolí Vranovské přehrady jednou z nejlepších.    

2.1.4.2 Mise, poslání 

 Být nejviditelnější a vůdčí společností na trhu s poskytováním ubytování a 

rekreačních služeb na Vranovsku. 

 Nabízet zákazníkům nejvýhodnější řešení jejich aktivní dovolené.  

 Podílet se na rozvoji turismu a rekreace v mikroregionu.    

2.1.4.3 Cíle 

 Spuštění online rezervací, a tím docílit zvýšení jejich počtu.  

 Zefektivnění a zrychlení probíhajících firemních procesů. 

 Snížení administrativní zátěže. 

 Kvalitní marketing. 

 Nabídka ubytování na rezervačních portálech. 

2.2 Analýza stávajících procesů 

V této podkapitole budou identifikovány hlavní firemní procesy z oblasti poskytování 

ubytování a sportovních služeb. Pro identifikaci veškerých procesů je využita metoda 

slovního popisu a u hlavních procesů, pro lepší pochopení, také metoda grafického a 

tabulkového popisu.    
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2.2.1 Zpracování rezervací ubytování 

Ubytování je v současné době možné zarezervovat třemi možnými způsoby. 

Nejvyužívanější je přitom telefonická rezervace. Při rezervaci prostřednictvím telefonu 

se zájemce nejprve dotazuje na volnou kapacitu v jím požadovaném termínu, následně 

zaměstnanec recepce ověřuje možnost ubytování v papírové knize s volnými termíny a 

nakonec zájemci sděluje, zda je ubytování v daný termín možné, nebo ne. Pokud 

v žádaném období není vhodná volná kapacita, recepční se snaží najít a nabídnout 

vhodnou alternativu. Při nalezení vyhovujícího termínu si pracovník zapíše zákazníkovo 

jméno a údaje o termínu příjezdu.  

Druhou možností je rezervace ubytování prostřednictvím emailu, při níž jsou jednotlivé 

kroky postupu naprosto stejné s jediným rozdílem, že veškerá komunikace probíhá 

prostřednictvím poštovního klienta.  

Poslední možností, která byla společností zavedena relativně nedávno, je vyplnění 

poptávkového formuláře na internetových stránkách společnosti. Formulář po jeho 

potvrzení a odeslání automaticky přeposílá zadané údaje na firemní email. Po jejich 

obdržení a kontrole obsazenosti ubytovacích kapacit zaměstnanec recepce uskutečňuje 

telefonát s možnou nabídkou ubytování. 

Pro lepší představivost byl pro proces rezervace ubytování sestaven EPC diagram 

nacházející se na následující straně.  
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Obr. 10: EPC diagram rezervace ubytování (Zdroj: vlastní zpracování)  
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2.2.2 Poskytování ubytování 

Ubytování je stěžejním procesem společnosti a nastává v okamžiku příjezdů hostů k jejich 

pobytu. Pro lepší pochopení posloupnosti jednotlivých činností je na následující straně 

zpracovaný EPC diagram. K jasnějšímu přehledu, kdo je odpovědný za které činnosti, 

byla také zpracována RACI matice tohoto procesu, ze které je patrné, kdo danou činnost 

fyzicky vykonává a kdo je odpovědný za její kontrolu.  

Jednou z nejdůležitějších činností tohoto procesu je evidence hostů, jež je nařízena 

zákonem č. 565/1990 Sb., který říká, že: „Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě 

evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu 

místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského 

průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do 

evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být 

uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 

6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se 

řídí zvláštním právním předpisem.“ (41, s. 2106) 

Evidence ubytovaných se uskutečňuje po jejich příjezdu na recepci. Zaměstnanci recepce 

pro účely této evidence vždy žádají poskytnutí občanské průkazu, případně pasu. 

Samotné zapisování údajů probíhá do papírové knihy hostů od firmy OPTYS, spol. s r.o., 

tyto tiskopisy obsahují 100 listů a na každém z nich mohou být evidovány maximálně 4 

osoby.  

Další činností je nahlašování osobních údajů cizinecké policii v případě ubytování 

zahraničních hostů. Tato povinnost je uskutečňována prostřednictvím elektronické pošty 

a provádí ji sám manažer ubytování a služeb. Zatěžování účtu hosta probíhá na základě 

využívaných služeb v průběhu celého pobytu. Stejně tak se po dobu celého ubytování 

individuálně řeší speciální požadavky hostů a různé nedostatky. Po odhlášení ubytování 

je pokojská zodpovědná za úklid využívaných kapacit a pracovník recepce je o tomto 

úklidu informován.  
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Obr. 11: EPC digram ubytování (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. 3: RACI matice procesu ubytování (Zdroj: vlastní zpracovávání) 

Činnost 
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Ověření totožnosti  A R  I 

Vyhledání rezervace  A R  I 

Evidence hosta  A R   

Informování o neexistenci rezervace   A, R  I 

Výdej klíče   A, R I I 

Hlášení pro cizineckou policii A R    

Vyřizování požadavků  A R  C 

Zatěžování účtu hosta   A, R  I 

Řešení nedostatků C A R  I 

Check-out  A R I I 

Úklid pokojů  A I R  

2.2.3 Poskytování relaxačních služeb 

Rezervace sportovních a rekreačních služeb je umožněna dvěma způsoby. Prvním z nich 

je telefonická rezervace, tím druhým osobní objednávka přímo na místě. Druhá 

z uvedených možností je využívána většinou jen ubytovanými hosty, případně 

krátkodobými návštěvníky areálu.  

Pro zamluvení požadované služby je vyžadováno pouze zájemcovo jméno, datum, přesný 

čas příchodu a počet minut, případně hodin, na které si daný prostor rezervuje. Hodinový 

rozpis rezervací a obsazenosti jednotlivých součástí sportovního areálu je veden opět ve 

formě papírového sešitu a je k dispozici na recepci penzionu. 

EPC diagram procesu by byl velice podobný EPC diagramu rezervace ubytování, proto 

není v práci uveden. 

2.2.4 Vyúčtování ubytování a služeb 

V současnosti je jak pro restaurační služby, tak pro služby ubytovací a sportovně 

relaxační zvolen odlišný způsob vyúčtování. V restauračním provozu je využíván, již 

zmíněný, systém Gaston-Touch. Ubytovaným i neubytovaným hostům je před jejich 
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odchodem vytisknut zjednodušený daňový doklad ve formě účtenky a následně dochází 

k hotovostní úhradě. 

Vyúčtování ubytování se uskutečňuje na recepci hotelového zařízení při ukončení 

termínu pobytu. Hostovi je po hotovostní úhradě ručně vypsán příjmový pokladní doklad, 

který je opatřený razítkem a podpisem vykonávajícího zaměstnance. 

K vyúčtování pronájmu a využití služeb rekreačního areálu se prozatím používá pokladní 

restaurační systém. Stejně jako při útratě v restauraci je zákazníkovi při odchodu 

vytisknut zjednodušený daňový doklad, jenž je povinen vzápětí v hotovosti uhradit.  

2.2.5 Platba v cizí měně a směnárna 

Společnost provozuje svůj rekreační areál na Jižní Moravě, a to v relativně těsné blízkosti 

hranic s Rakouskem, což se v posledních letech projevuje i v časté návštěvnosti 

především rakouskými turisty. Areál se navíc nachází v přímém sousedství Hradu Bítov, 

který je hojně navštěvován turisty z celé Evropy. Díky zahraniční klientele by proto bylo 

vhodné přijímat veškeré hotovostní platby v eurech, tato možnost zatím ovšem umožněna 

není. 

2.2.6 Marketing 

Marketingovým médiem, jež společnost využívá ke své propagaci, je internet. Na 

webových stránkách jsou v období mimo letní sezónu pravidelně umísťovány 

zvýhodněné možnosti pobytů a různé vouchery na využití služeb. Dalším komunikačním 

kanálem je sociální síť Facebook, na který společnost umisťuje v podstatě stejné nabídky 

jako na své webové stránky.  

2.2.7 Finanční účetnictví  

Společnost je, dle zákona o účetnictví, povinna sestavovat účetní závěrku ve 

zjednodušeném rozsahu, jelikož nesplňuje podmínky pro její ověřování auditorem. 

K vedení účetnictví je využívána služba externí společnosti, která se zabývá 

poskytováním služeb v oblasti účetnictví, daňového poradenství a daňového přiznání. 

Přestože je vedení účetnictví sjednáno externě, je důležité, aby veškeré potřebné doklady 

byly pro sestavování účetních výkazů k dispozici.  
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2.3 Identifikace problémových oblastí stávajících procesů 

2.3.1 Zpracování rezervací ubytování 

Největší nedostatek procesu rezervace ubytování spočívá v papírovém harmonogramu 

ubytovacích kapacit.  Při rezervaci musí zaměstnanec touto knihou různě listovat, údaje 

v ní jsou dokonce často různě přepisovány a škrtány. Při větší vytíženosti kapacit je 

poměrně obtížné najít a zájemci v krátkém časovém rozmezí nabídnout vhodnou 

ubytovací alternativu. Navíc v dnešní době je již poměrně běžným standardem, aby si 

zákazník mohl prohlédnout různé druhy ubytování a jejich volné termíny sám z pohodlí 

domova, což vedení údajů o volných kapacitách ubytování v papírové formě znemožňuje. 

Další nevýhodou je fakt, že současně nastavený proces rezervace neumožňuje jednoduché 

stanovení a zaplacení zálohy za požadované ubytování.  Při objednání více pokojů 

různého druhu pro delší pobyty je obtížné celkovou zálohu na ubytování v rychlosti 

stanovit a bez předem zaplacené zálohy nemá poskytovatel služby jistotu, že si zájemce 

svůj pobyt na poslední chvíli nerozmyslí.  

Jelikož všechny možné druhy rezervace vyžadují přímou interakci s pracovníkem 

recepce, je proces současně omezený dobou jejího provozu. Recepce není totiž v provozu 

24 hodin denně 7 dní v týdnu.  

2.3.2 Poskytování ubytování 

Již bylo zmíněno, že současná evidence hostů je zapisována do speciálně nakupovaných 

papírových knih. Tato forma evidence je poměrně pomalá a při příjezdu větší skupiny 

hostů se jedná o zásadní problém. Z důvodu povinnosti vedení údajů o všech ubytovaných 

jsou dalším negativním faktorem pořizovací náklady těchto tiskopisů. 

Všechna hotelová zařízení mají ze zákona udělenou povinnost archivovat údaje obsažené 

v ubytovacích knihách po dobu minimálně 6 let, toto nařízení představuje z důvodu 

papírové evidence značné požadavky na prostory ke skladování. Navíc úroveň 

zabezpečení těchto soukromých údajů je minimální, v případě krádeže nebo živelné 

pohromy by byly všechny informace nenávratně ztraceny.   
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Nepříjemná situace nastává při opakovaném ubytování hostů, kteří využívají služeb 

společnosti pravidelně. Informační systém by umožnil na základě osobních údajů 

vyhledání zákazníka a přiřazení nového ubytování k jeho jménu. Evidence hostů vedená 

ve formě papírových knih nic podobného neumožňuje, proto musí být veškeré údaje 

jedince znovu opisovány. I zpětné vyhledání je mnohdy obtížné, jelikož nelze vyhledávat 

na základně unikátního identifikátoru, jakým je například číslo osobního nebo cestovního 

dokladu. Vyhledávat lze pouze ručně, a to na základě termínu ubytování.  

2.3.3 Poskytování relaxačních služeb 

Hlavní nevýhodou u pronájmu bowlingu, tenisových kurtů a dalších součástí rekreačního 

areálu je pro zákazníka nemožnost zjištění obsazenosti na internetových stránkách 

společnosti a následné provedení online rezervace. Telefonát na recepci je zatím jedinou 

možností, jak se předem na dálku informovat o obsazenosti jednotlivých sportovišť a 

vytvořit si rezervaci. Často nastává situace, kdy zájemce objednanou službu na poslední 

chvíli telefonicky zruší, a přestože by jiní zájemci uvolněného termínu využili, o této 

změně již nejsou informováni.  

Za současného fungování zájemce na sebe nezanechává ani žádný kontakt, což brání 

například použití elektronické pošty pro zasílání různých slevových kuponů na využití 

služeb nebo pozvánek na pořádané akce.  

Dalším negativem je fakt, že mnoho papírových harmonogramů jednotlivých služeb jsou 

pro obsluhující pracovníky na recepci nepřehledné a často nastávají různé komplikace při 

změnách času rezervací nebo jejich rušení. 

2.3.4 Vyúčtování ubytování a služeb 

Největší nedostatek vyúčtování ubytování a služeb spočívá v nemožnosti platby platební 

kartou. Značná část zákazníků možnost bezhotovostní platby považuje za již zavedený 

standard, a proto jsou při platbě často překvapeni. 

U vyúčtování ubytování je problémem zdlouhavé ruční vypisování příjmových 

pokladních dokladů, případně faktur, navíc mnoho hostů by uvítalo možnost uhradit vše 

až na samotném konci pobytu, tudíž dohromady jak stravování, tak využité služby a 

ubytování.  
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2.3.5 Platba v cizí měně a směnárna 

Zavedení platby v eurech se do budoucna jeví jako nezbytnost. Nový systém by proto měl 

umožňovat vyúčtování ubytování a služeb nejen v domácí měně, ale také v eurech. Tento 

problém běžně řeší integrovaný jednoduchý modul směnárny, jímž většina hotelových 

systémů disponuje.  

2.3.6 Marketing 

Problémem v oblasti marketingu je nedostatečná propagace penzionu. Pokud host na 

penzion náhodně nenarazí na nějakém vyhledávacím serveru typu Google nebo pokud 

mu nebylo zařízení přímo doporučeno, je velice obtížné se o tomto areálu vůbec dozvědět.  

Některé české portály, jako například czechadvisor.cz nebo dopenzionu.cz, se snaží o 

hodnocení a vedení databáze všech ubytovacích zařízení v České republice. Na těchto 

portálech je vedena a hodnocena většina tuzemských ubytovacích zařízení, aniž by svoji 

společnost museli do databáze sami vložit, proto je zde k nalezení i naše společnost. 

Nicméně by bylo potřebné umisťování cílené reklamy na všechny možné vyhledávací 

rezervační portály a weby o ubytování. Příkladem může být nejnavštěvovanější a 

bezplatný portál booking.com.  

2.3.7 Finanční účetnictví 

Informační systém umožňující exporty souhrnných výkazů by výrazně zefektivnil celý 

proces vedení finančního účetnictví. V současné době jsou všechny tržby za ubytování 

sumarizovány ručně. Celý proces je poměrně pracný a časově náročný. Společnost navíc 

do budoucnosti uvažuje o napojení hotelového informačního systému na účetní software 

a o vlastním sestavování účetnictví závěrky. 

2.4 Analýza společnosti 

2.4.1 SWOT analýza společnosti 

V následující SWOT analýze jsou bodově uvedeny nejdůležitější aspekty společnosti.  
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Tab. 4: SWOT analýza společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

SWOT analýza 
V

n
it

řn
í 

p
ro

st
ře

d
í Silné stránky Slabé stránky 

 Vynikající umístění areálu 

 Moderní prostředí 

 Zkušenosti v oboru 

 Kvalita služeb 

 Dobré jméno 

 Marketing 

 Absence IS 

 Administrativní zátěž 

 Strategické plánování 

 Efektivnost procesů 

V
n

ěj
ší

 p
ro

st
ře

d
í Příležitosti Hrozby 

 Využívání rezervačních portálů 

 Zahraniční hosté 

 Rozšíření nabízených služeb 

 Rostoucí popularita mikroregionu 

 Zvýšení ubytovací kapacity 

 Nová konkurence 

 Legislativní změny 

 Růst cen energií 

 Dovolené v zahraničí 

 Intervence ČNB 

 

Nejsilnější silnou stránkou je bez pochyby umístění areálu. Sídlo společnosti se nachází 

v rekreačně známé oblasti Vranovské přehrady, a navíc v těsné blízkosti hradu Bítov, 

který je nejnavštěvovanější památkou okresu Znojmo a ročně jej navštíví několik desítek 

tisíc turistů. Dalšími důležitými silnými stránkami jsou moderní prostředí areálu a 

zkušenosti v oboru. Nejvýznamnějšími slabinami jsou absence IS a současný marketing. 

Tyto dva prvky přitom spolu souvisí, zavedením hotelového informačního systému by 

bylo možné spustit přímé online rezervace a jejich propojení s rezervačními portály, čímž 

bych docházelo i ke značné propagaci společnosti.  

Nejpodstatnější identifikovanou příležitostí je využívání rezervačních portálů, které by 

jednak zviditelnily společnost a jednak by měly přinést zvýšení počtu rezervací.  

U hrozeb je významnou položkou vznik nové konkurence a samozřejmě legislativní 

změny, do nichž spadá například i zvýšení daně z příjmu právnických osob nebo zavedení 

stále diskutovaného protikuřáckého zákona.  

2.4.2 7S analýza 

Zpracovaný model 7S obsahuje faktory, které ovlivňují činnost firmy a tím i její úspěch. 

Ovlivňující faktory jsou rozděleny do 7 kategorií, jimiž jsou: strategie, struktura, systémy, 

sdílené hodnoty, schopnosti, styl řízení a spolupracovníci.  
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Tab. 5: 7S analýza společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Strategie 

Dlouhodobou vizí společnosti je, aby byla zákazníky upřednostňována a preferována a 

aby její nabídka služeb v oblasti ubytování a rekreace v okolí Vranovské přehrady byla 

považována za jednu z nejlepších. Stanovená mise spočívá ve vypracování se do pozice 

nejviditelnější a vůdčí společnosti na trhu v blízkém okolí a v této oblasti také nabízet 

nejvýhodnější řešení aktivní dovolené.  

Struktura 

Struktura společnosti byla slovně i graficky popsána v úvodu této kapitoly. V čele 

společnosti stojí jednatel, který má právo jednat jménem společnosti. Jednateli jsou 

podřízeni ostatní pracovníci společnosti, přímo podřízení mu jsou tři zaměstnanci, a to: 

manažer restaurace, manažer pro ubytování a služby a technik objektu. Ve společnosti 

jsou, i díky její velikosti, zcela jasně definovány všechny kompetence a zodpovědnosti.  

Systémy 

Společnost je malým podnikatelským subjektem, proto i přenos jakýchkoliv informací 

uvnitř firmy je rychlý. Reakce na vzniklé problémy je obvykle velice krátká a problémy 

se řeší okamžitě na místě. V restauračním provozu usnadňuje podávání hlášení, 

plánování i tvorbu harmonogramů zakoupený informační systém. Ve druhé části 

společnosti, kterou představuje ubytovací zařízení a sportovní areál, je využíván 

papírový infomační systém, společnost si ale uvědomuje potřebu jeho modernizace.  

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty se z velké části odvíjí od definované vize společnosti. Mezi ty 

nejdůležitější patří poskytování kvalitní péče a služeb s vysokou přidanou hodnotou. 

Společnost si také zakládá na férovém přístupu k zákazníkům a jednou 

z nejpodstatnějších sdílených hodnot je i zajištění bezpečnosti hostů, a to zejména při 

poskytování sportovních a rekreačních služeb.  

Schopnosti 

Firma disponuje letitými zkušenostmi a znalostmi z oblasti cestovního ruchu, zejména 

pak ze sféry hoteliérství a pohostinství. Kuchyně restaurace je vyhlášená svými 

specialitami a receptury některých jídel představují jakési know-how subjektu. 

Společnost se snaží upevňovat a zlepšovat svoje postavení na trhu, přičemž vychází ze 

svého silného zázemí.  

Styl řízení 

Společnost představuje pro své zaměstnance malé a svým způsobem rodinné pracovní 

prostředí, tomu všemu napomáhá vlídný přístup majitelů. Ve společnosti se nekonají 

žádné pravidelné meetingy zaměstnanců, většina z nich se spolu však vídává ve svém 

volném čase a v celé společnosti tak panuje přátelská atmosféra. Na druhou stranu je 

od zaměstnanců vyžadována disciplína, rychlost i důraz na kvalitně a správně 

odvedenou práci. 
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Spolupracovníci 

Díky zaměření společnosti se od pracovníků nevyžadují žádné speciální schopnosti ani 

vzdělání. Mnohem důležitější je umění komunikovat s lidmi, důvěra, být týmovým 

hráčem s příjemným vystupováním a jednáním. U zaměstnanců se ale vyžaduje určitá 

praxe v oboru. Nastavená mzdová politika zvýhodňuje především stálé a dlouhodobé 

zaměstnance, nicméně ohodnocení všech pracovníků je v porovnání s podobnými 

podniky v okolí nadprůměrné.    

2.4.3 Porterův rozšířený model dle prof. Molnára 

Uvedený model je zaměřen na vnější prostředí společnosti a zkoumá vliv IS na získání a 

udržení konkurenční výhody.  

Tab 6: Porterův rozšířený model (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hrozba vstupu nových subjektů na trh 

Přestože je trh s nabídkou ubytování v okolí Vranovské přehrady přesycen, nová 

konkurence se objevuje téměř každoročně. Minulou sezónu byl uveden do provozu 

nově postavený penzion Port, který se nachází ve vzdálenosti pouhého 1 km. Před 2 

lety došlo k uzavření Hotelu Bítov, jenž patřil k největším a nejsilnějším konkurentům 

společnosti, jelikož se nacházel se pouze 2 minuty od jejího sídla. Stále zde ovšem 

hrozí jeho znovuotevření pod záštitou nového investora. Zavedení hotelového 

informačního systému nemůže jakkoliv zajistit vybudování bariéry vstupu na trh a tím 

zabránit výskytu nové konkurence. 

Hrozba nových a zástupných služeb 

Společnost se specializuje na pobyty s možností aktivního využití volného času. 

Substitutem jsou především kempy, hotely a soukromé chaty nacházející se v blízkém 

okolí. Obecně jsou ale největším substitutem cestovní kanceláře s jejich nabídkami 

dovolených u moře. Potenciální informační systém neumožní vytvářet nové služby, 

nabízené portfolio služeb není na informačním systému nijak závislé.  

Hrozba stávajících konkurentů 

Společnost se nachází v těsné blízkosti Vranovské přehrady, jejíž okolí patří v České 

republice mezi nejoblíbenější letní tuzemské destinace vůbec. Z tohoto důvodu je zde 

konkurence v oblasti poskytování ubytovacích a rekreačních služeb obrovská. 

V blízkém okruhu od sídla společnosti se nachází desítky podobných ubytovacích 

zařízení. Zavedení komplexního hotelového systému přinese zcela jistě konkurenční 

výhodu. Potenciální IS by výrazně ovlivnil vnitropodnikové procesy, umožnil by 

snadnější propagaci ubytovacího zařízení na rezervačních portálech a v neposlední řadě 

i zvýšení celkového počtu rezervací.  

Vyjednávací síla dodavatelů či odběratelů 

Vyjednávací síla dodavatelů v oboru pohostinství a hotelnictví je takřka nulová, naopak 

dodavatelé se většinou předhánějí, kdo nabídne výhodnější podmínky. Co se týče 
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vyjednávací síly odběratelů, v našem případě hostů, pak je nutné zmínit, že se jedná o 

stovky osob ročně a vyjednávací síla jednotlivce nebo pouze jedné skupiny hostů je 

minimální. Problém ale spočívá v nepřímé vyjednávací síle o ceně, kdy každý host 

může svoji dovolenou naplánovat u konkurence.  Informační systém společnosti nijak 

neovlivní vyjednávací sílu ani jedné ze zmíněných stran.  

2.4.4 PEST analýza 

Následující PEST analýza je změřena na analýzu politických, ekonomických, sociálních 

a technologických faktorů vzhledem k plánované investici do pořízení IS.  

Tab. 7: PEST analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

Politická struktura 

Česká republika, jakožto člen Evropské unie, disponuje v globálním měřítku velmi 

stabilní politickou scénou. Změna vlády se uskutečňuje zpravidla každé čtyři roky, 

přičemž většinou dochází ke střídání pravicově a levicově zaměřených vlád. Současná 

vláda je pravicově orientovaná a snaží se o jasnou podporu živnostníků a malých firem. 

Dlouho diskutovaným návrhem zákona, který by představoval pro společnost jisté 

omezení, je například protikuřácký zákon. Firma je pod dohledem mnoha kontrolních 

orgánů, těmi nejvýznamnějšími jsou Česká obchodní inspekce a Krajská hygienická 

stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. 

Ekonomická struktura 

V této oblasti jsou pro společnost významné zejména otázky týkající se daní. Česká 

republika nabízí podnikatelům stabilní daňový systém. Jak sazba DPH ve výši 21%, 

tak sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 19% jsou dlouhodobě bez 

výraznějších intervencí, sazba DPPO je dokonce ve stejné výši již 5 let.  Dalším 

faktorem je stabilita domácí měny. ČNB v posledních letech uplatňuje nástroje pro 

devalvaci české koruny a v této politice hodlá pokračovat i nadále. Společnost nemá 

žádné zahraniční dodavatele, ale naopak zákazníkům přijíždějícím z Eurozóny 

připadají stanovené ceny jako levnější, a tím pádem dochází k větším tržbám. 

Makroekonomické ukazatele jsou díky přípravě ČR na vstup do Eurozóny vesměs 

stabilní.  
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Sociální struktura 

Faktorem, jímž je firma nejvýznamněji ovlivňována, je životní styl obyvatel České 

republiky. Češi v porovnání s jinými národnostmi nadprůměrně konzumují alkoholické 

nápoje v barech a restauracích, stejně tak i tuzemská dovolená je v naší zemi stále 

oblíbená. Pozitivní změnou oproti minulosti je, že lidé stále více vyhledávají dovolené 

s aktivním využitím volného času, na které se naše společnost snaží zaměřovat. Stejně 

tak roste i počet obyvatel, jež pravidelně využívají služeb internetu a vyhledávají 

veškeré informace online, viz obr. 12. S rostoucí internetovou populací stoupá i počet 

dovolených nakoupených přes internet.  

 

 
Obr. 12: Vývoj velikosti internetové populace ČR (Převzato ze (42)) 

Technologická struktura 

Technologickou změnou, kterou lze ve sféře hoteliérství v nynější době pozorovat, je 

rychlé zavádění rezervačních a komplexních hotelových informačních systémů. 

Rezervace dovolených se totiž stále častěji provádějí online a ubytovací zařízení, jež 

nejsou do tohoto systému zapojeny, přichází o významnou část potenciálních hostů. 

V poslední době je také patrný nárůst zahraničních návštěvníků, kteří z důvodu 

jazykové bariéry pro rezervaci ubytování využívají výhradně webové portály. 

Z hlediska technologického prostředí lze říci, že společnost podniká v oboru, na který 

oblast aplikované vědy a výzkumu nemá přímý vliv, jako je tomu třeba u průmyslových 

podniků.  
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2.4.5 McFarlanův model 

Následující model se zaměřuje na přínosy současných aplikací a definování možných 

inovací a rozvoje IS/IT. 

Tab. 8: McFarlanův model portfolia aplikací (Zdroj: vlastní zpracování) 

B
u

d
o
u

cn
o
st

 STRATEGICKÉ POTENCIÁLNÍ 

- Komplexní hotelový informační 

systém s možností přímých online 

rezervací 

- Skladové hospodářství 

- Účetní software 

S
o
u

ča
sn

o
st

 KLÍČOVÉ PODPŮRNÉ 

 Restaurační informační systém 

GastonTouch 

 Microsoft Office Suite 

 Elektronická pošta 

 Nutnost Možnost 

Z matice je patrné, že mezi podpůrné aplikace, které jsou zaměřeny na současný chod 

společnosti a urychlují některé ze stávajících procesů, patří především elektronická pošta 

a kancelářský software. Klíčovou aplikací je restaurační informační systém. Společnost 

je na tomto systému plně závislá a v případě jeho nefunkčnosti by došlo k zastavení 

provozu restaurace i k ušlým ztrátám na zisku.  

Při pohledu do budoucnosti je strategickou aplikací komplexní hotelový informační 

systém, hodnota tohoto IS je shodná s přínosy vyplývajícími z realizace stanovených cílů. 

Je důležité zmínit, že zavedení hotelového informačního systému je spojeno i s rizikem a 

jeho přínos je nejistý, vše záleží na kvalitě strategie dosažení stanovených cílů a jejím 

naplnění. Potenciálními aplikacemi pro společnost jsou modul skladového hospodářství 

a účetní software. Obě dvě tyto aplikace jsou lehce propojitelné s komplexním hotelovým 

informačním systémem a jejich přínos je dán přínosem nových podnikatelských aktivit. 

2.4.6 Shrnutí provedených analýz 

Z provedených analýz je patrné, že oblast hoteliérství prochází v poslední době 

výraznými inovacemi, a to především díky rozvoji a vyšší dostupnosti informačních 

technologií. Tento pokrok se projevuje zejména ve změně způsobu rezervací ubytování. 
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Zatímco dříve docházelo zejména k telefonickým rezervacím, v dnešní době se do 

popředí dostávají rezervace provedené online. Společnost se nachází ve vysoce 

konkurenčním prostředí, a to z lokálního i globálního měřítka. V blízkém okolí firmy je 

konkurenční prostředí natolik vysoké, že zde dochází k častému krachu podnikatelských 

subjektů na něm se vyskytujících.  

Přes rychle se měnící prostředí oblasti rezervací ubytování a přes vysoce konkurenční 

okolí, si společnost zatím uchovává dobré postavení na trhu, a to zejména díky umístění 

svého areálu, modernímu prostředí a kvalitním službám. Významným faktorem je zajisté 

i dobré a vyhlášené jméno společnosti. 

Z procesních analýz vyplývá, že nejslabším místem je absence hotelového informačního 

systému, která dokonce zamezuje snadné realizaci některých možných příležitostí. 

Nejvýznamnější z těchto příležitostí je spolupráce s rezervačními a srovnávacími portály 

ubytování, od které se v konečném důsledku očekává přírůstek počtu rezervací ubytování, 

a tím i navýšení zisku. Potenciální informační systém by také zajistil eliminaci některých 

slabých aspektů společnosti, jeho implementací by mělo dojít ke snížení administrativní 

zátěže nebo i k získání efektivního nástroje pro podporu rozhodování a strategického 

plánování.  

2.4.7 Varianty strategie a výběr 

Existují v zásadě tři možnosti, pro které by se společnost mohla rozhodnout, těmi jsou: 

 žádný informační systém nebude zakoupen,  

 pořízení pouze rezervačního systému, 

 zavedení komplexního hotelového informačního systému. 

První možnost se jeví z hlediska naplnění stanovených cílů a provedených analýz jako 

nejméně vhodná. Tato varianta by znamenala zanechání současné podoby firemních 

procesů, a navíc neumožňuje některé ze stanovených cílů, například zavedení online 

rezervací přímo z webových stránek společnosti.  
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Druhá varianta umožňuje nabídku pobytů na rezervačních portálech a možnost online 

rezervací, nicméně ostatní firemní procesy, jako například řízení vztahů se zákazníky, 

vedení administrativy a marketingu, by zůstaly nezměněny.  

Na základě firemní strategie a provedených analýz je nejvhodnější variantou zavedení 

komplexního hotelového systému, který podpoří zefektivnění hlavních firemních 

procesů, včetně důležitého marketingu. Navíc budou umožněny přímé online rezervace 

ubytování spolu s propagací ubytovacího zařízení na rezervačních portálech.  

2.5 Informační strategie 

2.5.1 Současný stav IS a hardware 

V restauračním provozu je již několik let využívaný systém Gaston-Touch, který je pro 

tento úsek společnosti plně dostačující, a navíc se jej naučila jak obsluha restaurace, tak 

pracovníci kuchyně plně využívat. Pro tento IS neexistuje žádné rozšíření, jež by 

pokrývalo potřeby ubytovacích služeb, a společnost ani propojení současného 

restauračního a budoucího hotelového systému nepotřebuje, jelikož se v restauraci vždy 

provádí okamžitá platba v hotovosti, z důvodu fyzické inventury na konci každé směny. 

V současnosti tedy společnost využívá pouze restaurační informační systém. Veškeré 

činnosti a s nimi spojená administrativa v oblasti ubytování a sportovních služeb probíhá 

za pomoci tužky a papíru.  

Restaurační systém je ve společnosti provozován na dvou pracovních stanicích, první 

z nich je umístněná za barem restaurace a druhá v přilehlé kuchyni. Obě dvě pracovní 

stanice jsou vybaveny dotykovými displeji. Ke stanici na baru je připojena tiskárna, která 

slouží pro tisk účtenek jednotlivých stolů, případně samostatných objednávek. Tato 

stanice je v současnosti využívána i k vyúčtování sportovních služeb.  

Společnost má zavedený klasický ADSL internet, v hlavní budově areálu je umístěný 

modem, který současně nabízí 4portový NAT router stejně jako bezdrátový N router pro 

pokrytí wifi signálem.  
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2.5.2 Smysl a účel hotelového informačního systému 

Podpora hlavních podnikových procesů: 

 marketing, 

 rezervace ubytování, 

 evidence hostů a poskytnutého ubytování, 

 vyúčtování a fakturace, 

 finanční účetnictví. 

Podpora podpůrných procesů: 

 reporting a controlling, 

 směnárenství, 

 správa pokojů a sportovišť. 

2.5.3 Plán rozvoje IS ve střednědobém a dlouhodobém horizontu 

Výhodou hotelových informačních systémů je jejich modularita, která umožňuje pozdější 

rozšíření informačního systému o další součásti, jež nebyly pořízeny hned zpočátku.  

V našem konkrétním případě je pravděpodobné budoucí rozšíření systému o skladovou 

evidenci potravin, jelikož využívaný restaurační systém Gaston-Touch touto 

funkcionalitou nedisponuje a zatím se veškerá skladová evidence zaznamenává do 

papírových skladových karet. Další možností rozšíření je přímé zautomatizované 

propojení systému s rezervačními online portály. Tato funkčnost je poměrně nákladnou 

záležitostí, nicméně význam rezervací přes ubytovací servery neustále roste a v 

budoucnosti se může stát nezbytností. Zatím plně postačí odkazování na rezervační 

systém, fungující na webových stránkách, a manuální aktualizace hlavních rezervačních 

portálů, z nichž stejně menší portály informace pouze duplikují. V neposlední řadě je 

dalším možným rozšířením napojení účetního software, jehož nákup společnost již delší 

dobu zvažuje. 
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2.5.4 Rozpočet na zajištění realizace 

Projekt zavedení systému musí mít samozřejmě stanovený rozpočet, v opačném případě 

by mohlo dojít k situaci, kdy bude vybrán hotelový informační systém, který 

mnohonásobně převyšuje částku, již jsou ochotni majitelé společnosti do systému 

investovat. Ceny licencí hotelových systémů se pohybují v rozmezí od deseti až do stovek 

tisíců korun, vždy záleží na propracovanosti systému, jeho rozsahu, funkčnosti a dalších 

faktorech.  

Zavádění informačního systému v oboru hotelnictví má celou řadu specifik, jedním z nich 

je často i nízká efektivita vynaložených prostředků. Na tento problém upozorňuje na 

svých přednáškách o efektivitě a efektivnosti IS i doc. Koch (43), podle kterého je 

hoteliérství jedním z oborů, ve kterém se zvyšováním investovaných prostředků do IS 

nedochází k odpovídajícímu navyšování přínosů z něj plynoucích.  

Otázka efektivity hotelových informačních systémů se musí samozřejmě promítnout do 

připravovaného rozpočtu návrhu. Systém bude navíc zaváděn do malé společnosti, proto 

tomu odpovídá i jeho cenová hranice. Počáteční výdaje na licenci by neměly v žádném 

případě překročit částku 50 000 Kč. V případě využití cloudu by kumulované platby za 

celou životnost systému neměly přesáhnout stejnou hranici. U dalších nákladů, jimiž bude 

zejména pořízení hardware, se počítá zhruba s poloviční částkou. Je samozřejmě také 

nutné počítat s provozními náklady systému.  



  

60 

 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

3.1 Volba způsobu pořízení IS 

Existují v zásadě tři způsoby pořízení nového informačního systému, těmi jsou: 

 Pronájem informačního systému 

 Vývoj unikátního řešení na míru 

 Koupě hotového řešení 

3.1.1 Pronájem informačního systému 

Tento způsob pořízení představuje pořízení software jakožto službu. Poskytovatelé 

cloudu mluví o bezesporných výhodách, kterými jsou především: pravidelný měsíční 

nájem bez nutnosti počáteční investice do licence, žádné dlouhodobé závazky a přístup 

k informačnímu systému odkudkoliv na světe.  

Rozhodující nevýhodou tohoto řešení jsou ovšem celkové náklady za využívání software 

z dlouhodobého hlediska, jelikož nakumulované měsíční platby začínají být od určitého 

okamžiku vyšší, než je cena jednorázové licence. Další nevýhodou je nemožnost 

jakýchkoliv úprav, systém je obvykle spuštěný v cloudu pro mnoho uživatelů, a to bez 

jakýchkoliv rozdílů.  

3.1.2 Vývoj unikátního řešení vytvořeného na míru 

Teoretickým návrhem databáze, nad kterou by fungoval informační systém vytvořený na 

míru společnosti, se zabývala mnou zpracovaná bakalářská práce. Po mnoha konzultacích 

s potenciálním dodavatelem tohoto systému a zvážením všech aspektů se nakonec 

ukázalo, že vývoj unikátního systému by nebyl tou nejvhodnější volbou a vytvořený 

návrh nebyl realizován. 

K záporům řešení na míru patřila delší celková doba implementace, nižší záruka kvalitní 

zákaznické podpory ze strany dodavatele a také neověření unikátního řešení v provozu a 

tedy obavy z jeho spolehlivosti. Toto řešení by představovalo i vyšší náklady na zavedení 

a provoz systému oproti ostatním variantám. Možnost vytvoření unikátního software na 

míru je proto zamítnuta. 
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3.1.3 Koupě hotového řešení 

Zakoupení licence IS je v našem případě tou nejvhodnější variantou. Velikou výhodou 

hotelových informačních systémů je, že v podstatě nevyžadují žádné, nebo jen minimální, 

dodatečné úpravy. Probíhající procesy jsou ve všech ubytovacích zařízeních specifické, 

ale tato specifičnost není nijak diametrální, proto hotelové systémy obecně vyžadují 

pouze základní konfiguraci a naplnění potřebnými daty.  

3.1.4 Situace na trhu s hotelovými systémy 

Hotelnictví a s ním spojené informační systémy představují pro vývojářské společnosti 

poměrně lukrativní oblast ke směřování své podnikatelské aktivity, a proto je nabídka 

hotelových informačních systému poměrně široká.  

Na českém trhu se vyskytují zhruba dvě desítky hotelových informačních systémů, které 

disponují plně českým uživatelským rozhraním a tuzemskou lokalizací. Nicméně mezi 

těmito systémy existují veliké rozdíly, a to jak v jejich ceně, tak především nabízené 

funkcionalitě a servisních službách.  

3.2 Metodika výběru a požadavky na systém 

Dle požadavků společnosti bylo vybíráno pouze ze systémů s českou lokalizací a 

uživatelským rozhraním v českém jazyce. Díky tomuto kritériu nebyl do procesu výběru 

zařazen například systém Hotel Open, který se těší v České republice veliké oblibě 

zejména u velkých hotelů a mezinárodních hotelových řetězců. Jeho prostředí je však 

bohužel pouze v anglickém jazyce.  

Již bylo řečeno, že požadavek podpory českého jazyka splňují necelé dvě desítky 

hotelových informačních systémů. Jelikož je toto číslo poměrně vysoké, byla zvolena 

metoda dvoukolového výběru dle prof. Basla (11). U tohoto výběru se nejdříve provádí 

tzv. hrubý výběr a až následně je provedeno detailnější porovnání, označované jako 

jemný výběr.   
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3.2.1 Požadavky na funkcionalitu systému 

 Modul recepce    

o Rezervace  

o Přehled pokojů 

o Práce s hostem 

 Webové rezervace 

 Časování služeb 

 Pokladna a fakturace 

 Směnárna 

 Možnost napojení na účetní software 

Modul recepce představuje základní jádro každého hotelového systému. Do této části 

systému spadá funkčnost pro offline rezervaci ubytování, přehled pokojů, CRM a práci 

s hostem. Požadavkem společnosti je, aby rezervaci ubytování mohl zákazník provést i 

online přes webové stránky z pohodlí svého domova.  

Společnost se nezabývá pouze ubytováním osob, ale rovněž provozem rekreačně 

sportovního areálu a potřebuje mít přehled o rezervacích a vytíženosti jednotlivých 

sportovišť a dalších součástí. Z tohoto důvodu je funkcionalita pro časování služeb 

neméně důležitá.  

Díky velkému množství hostů ze sousedního Rakouska je zapotřebí, aby informační 

systém nabídl funkce pro směnárenskou činnost. Není samozřejmě potřebná široká 

funkcionalita, která by byla využita v případě provozu samostatné směnárny, jedná se 

spíše o základní funkce pro směnu hotovosti.   

Dalším modulem, jenž společnost potřebuje využívat ke své činnosti, je modul pokladny 

a vyúčtování, který umožní finální vystavení účtu hosta za využité ubytování a služby. 

Informační systém by měl stejně tak nabídnout možnost napojení na účetní software, 

jelikož společnost uvažuje do budoucnosti o pořízení nástroje pro vlastní zpracování 

účetní závěrky. 
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3.3 Hrubý výběr 

Úkolem fáze hrubého výběru je, na základě definovaných kritérií a požadavků, vyřazení 

nevhodných systémů a tím redukce počtu řešení, která budou porovnávána v následujícím 

podrobnějším výběru. V této fázi je rozhodující, aby systémy disponovaly všemi 

požadovanými moduly a ty tak nabízely kompletní funkcionalitu, jež je společností 

vyžadována. Matice hrubého výběru, zpracovaná níže, obsahuje stanovené požadavky na 

informační systém a informaci o tom, zda jednotlivé systémy daný požadavek splňují.  

Tab. 9: Matice hrubého výběru (Zdroj: vlastní zpracování dle (44 až 58)) 
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Recepční modul ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Webové rezervace × ✓ ✓ × × ✓ × ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ ✓ 

Časování služeb ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ × ✓ × × 

Vyúčtování a 

fakturace 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Směnárenské 

funkce 
✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ × ✓ 

Export do 

účetního software 
✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 

Odpovídá 

rozpočtu 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ 

Veškeré 

požadavky 
× ✓ ✓ × × ✓ × × × × × × × × × 

3.4 Jemný výběr 

Fáze jemného výběru se zabývá podrobnějším porovnáním systémů, které prošly 

předcházející hrubou fází, a proto jsou považovány za ty nejvhodnější. V této fázi se 

provádí detailní porovnání specifik jednotlivých systémů dle stanovených kritérií.  
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Do jemného výběru postoupily pouze tři produkty, a to hotelové informační systémy 

ABX Recepce R3, Agnis a Hores. Všechny tyto systémy jsou vyvíjeny a prodávány již 

řadu let a za tuto dobu si stačily zajistit na českém trhu silné postavení. Jedná se o 

špičková řešení, která představují to nejlepší mezi dostupnými produkty. U všech těchto 

systémů byly získány jejich zkušební verze pro přímé otestování uživatelského rozhraní 

a funkčnosti. Další informace byly získány z internetových stránek produktů (45, 46, 49), 

prostřednictvím komunikace s výrobci nebo také z dokumentace systémů.  

Fáze jemného výběru probíhala ohodnocením šesti různých kategorií, jež jsou rozhodující 

pro výběr informačních systémů obecně. Těmto kategoriím byla následně přiřazena jejich 

důležitost na základě konkrétních preferencí a požadavků společnosti. Graf níže 

zobrazuje jednotlivé oblasti spolu s jejich váhami významnosti. 

 

Graf 2: Kategorie výběru a jejich důležitost (Zdroj: vlastní zpracování) 

Každý systém může v dané kategorii získat 0 (nejhorší) až 5 (nejlepší) bodů, tyto body 

jsou následně přepočteny podle procentuální váhy dané kategorie. Získání maximálního 

možného ohodnocení ve všech kategoriích by znamenalo konečné hodnocení 5 bodů. 

Popis využívané stupnice obsahuje tabulka níže, konkrétní význam bodového hodnocení 

závisí vždy na dané kategorii. 
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Tab. 10: Stupnice pro hodnocení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Bodové ohodnocení Disponibilita Slovní vyjádření Procentuální vyjádření 

0 neobsaženo nevyhovující 0% 

1 obsaženo nedostatečné 0-20% 

2 obsaženo podprůměrné 20-40% 

3 obsaženo průměrné 40-60% 

4 obsaženo nadprůměrné 60-80% 

5 obsaženo velice kvalitní 80-100% 

3.4.1 Reference dodavatele 

Firma ABX software s.r.o., vyvíjející systém ABX recepce R3, působí na trhu 9 let. Tato 

firma ovšem vznikla rozdělením původního podnikatelského subjektu, který byl založen 

již roku 1997. Společnost tedy působí na trhu celých 18 let. Počet instalací hotelového 

software je roven přibližně číslu 150. 

Agnis s.r.o. se zabývá vývojem svého informačního systému pro hotely a restaurace již 

více než 20 let, její produkty využívá bezmála 1 400 klientů, a to nejen v České Republice, 

ale i sousedních zemích, na Slovensku, v Rakousku a Německu.  

HORES PLUS s.r.o. je společností, jež se může pochlubit 25 letou tradicí v oboru. Za 

toto období se jí podařilo implementovat její stejnojmenný systém do více než 500 

hotelových zařízeních.  

Tab. 11: Hodnocení referencí dodavatelů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Systém Hodnocení Váha Hodnocení celkem 

ABX Recepce R3 3 15% 0,45 

Agnis 5 15% 0,75 

Hores 4 15% 0,6 

3.4.2 Uživatelská přívětivost a intuitivnost systému 

Hodnocení uživatelské přívětivosti bylo zaměřeno především na vzhled a intuitivnost 

základního layoutu, celkové grafické zpracování systému a na podporu klávesových 

zkratek. Intuitivnost software se posuzovala především dle smysluplného rozmístění 

ovládacích tlačítek, vhodně zvolených ikon a provázanosti jednotlivých karet, a to jak 

mezi sebou, tak i s hlavním rozhraním systému.  
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Tab. 12: Uživatelská přívětivost ABX Recepce R3 (Zdroj: vlastní zpracování) 

ABX Recepce R3 

Základní layout 

 

Základní layout obsahuje pevné záhlaví programu a pracovní 

plochu, ve které lze otevírat a manipulovat s libovolným 

množstvím oken. K přepínání otevřených oken slouží 

pomocný panel, umístěný napravo od pracovní plochy.   

Grafické rozhraní a 

přehlednost 

Grafické provedení je velice propracované a působí 

moderním dojmem. Tlačítka s ikonami v záhlaví obsahují 

popisky, všechny ostatní ikony jsou dobře čitelné a 

pochopitelné. Umístění ovládacích tlačítek je smysluplné.  

Podpora klávesových 

zkratek 

Dobrá podpora klávesových zkratech jak v základním menu 

programu, tak v jednotlivých formulářích.  

Tisk oken a 

pořizovačů 

Většina agend obsahuje funkci pro tisk, která umožňuje přímý 

tisk, ukládání souborů ve formátu pdf nebo vytváření sestav 

s možností úprav. 

Tab. 13: Uživatelská přívětivost Agnis (Zdroj: vlastní zpracování) 

Agnis 

Základní layout 

 

Vybírané moduly se ze základního menu otevírají ve zcela 

samostatných oknech. Tato okna nejsou nijak zastřešena do 

celkového layoutu programu. Systém neumožňuje současné 

otevření více formulářových oken.  

Grafické rozhraní a 

přehlednost 

Grafické provedení uživatelského rozhraní a jednotlivých 

formulářů působí ve srovnání se ostatními systémy mírně 

starším dojmem, layout se podobá operačním systémům 

Windows 98, případně Windows ME. Některé formuláře 

působí kvůli různému rozmístění velkého množství ikon 

méně přehledně.    

Podpora klávesových 

zkratek 

Spíše průměrná podpora klávesových zkratek v jednotlivých 

formulářových oknech. 

Tisk oken a 

pořizovačů 

Možnost přímého tisku nabízí pouze některé pořizovače. 

Užitečná je ovšem funkce pro vytvoření sestav, která je 

k dispozici ve většině částí systému. 
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Tab. 14: Uživatelská přívětivost Hores (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hores 

Základní layout 

 

Layout je tvořen pevným záhlavím, veškeré moduly a 

formuláře se otevírají uvnitř pracovní plochy software. Pro 

přechod mezi otevřenými okny neexistuje žádný pomocný 

panel, jenž by zobrazoval, která okna jsou právě otevřena.  

Grafické rozhraní a 

přehlednost 

Celková grafika systému působí moderním dojmem. Veškeré 

ikony jsou dobře čitelné a jejich význam lze pochopit 

intuitivně. Také ovládací tlačítka jednotlivých formulářů jsou 

vhodně umístěna. 

Podpora klávesových 

zkratek 

Široká podpora klávesových zkratech urychlujících celkovou 

práci se systémem. 

Tisk oken a 

pořizovačů 

Tlačítko pro tisk obsahuje většina oken, k dispozici je i funkce 

pro vytvoření tisknutelných sestav s mnoha možnostmi 

nastavení. Program nabízí užitečnou funkci pro tisk aktuální 

obrazovky. 

Tab. 15: Hodnocení uživatelské přívětivosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Systém Hodnocení Váha Hodnocení celkem 

ABX Recepce R3 4 5% 0,2 

Agnis 3 5% 0,15 

Hores 4 5% 0,2 

3.4.3 Funkcionalita systému 

Funkcionalita systému je nejpodstatnějším kritériem pro jeho výběr. Důležité je, aby 

budoucí hotelový systém podporoval potřebné firemní procesy a tím přispíval ke 

zvyšování jejich efektivity. Pro účely testování byly nainstalovány zkušební verze všech 

tří systémů, jejich funkcionalita pak byla hodnocena přímo podle specifik dané 

společnosti.  Graf zpracovaný níže zobrazuje váhy jednotlivých součástí na konečném 

hodnocení funkcionality systémů.  
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Graf 3: Váha jednotlivých modulů při hodnocení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hned na začátku je potřeba zmínit, že všechny tři systémy patří mezi ty nejprodávanější 

v České republice, což svým způsobem vypovídá o jejich špičkové kvalitě ve srovnání 

s dvěma desítkami ostatních produktů na našem trhu. Rozdíly ve funkčnostech systémů 

se ovšem najít dají. Dle testování vyšel jako nejméně propracovaný systém ABX Recepce 

R3. Možnosti tohoto systému nejsou zdaleka tak obsáhlé jako u dalších dvou systémů a 

jejich kvalita je v porovnání také nižší. Systémy Agnis a Hores jsou velice 

propracovanými produkty, u nichž je vidět dlouholetý vývoj, založený na požadavcích 

z praxe. Obě dvě řešení nabízí veškerou potřebnou funkcionalitu, všechny charakteristiky 

a vlastnosti těchto systémů jsou na velmi vysoké úrovni. 

Tab. 16: Hodnocení funkcionality (Zdroj: vlastní zpracování) 

Systém Hodnocení Váha Hodnocení celkem 

ABX Recepce R3 4 30% 1,2 

Agnis 5 30% 1,5 

Hores 5 30% 1,5 

3.4.4 Náklady řešení  

Pořizovací a provozní náklady výrazně ovlivňují výběr každého informačního systému. 

Následující tabulky obsahují vyčíslení výše investice na pořízení licencí a stejně tak 

náklady na provoz jednotlivých řešení v rámci 7letého období. Kalkulace byly provedeny 
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dle ceníků dodavatelů a zpracovány na základě požadovaných modulů a ubytovací 

kapacity společnosti. 

Tab. 17: Porovnání licenčních nákladů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka ABX Recepce R3 Agnis Hores 

Cena licence dle kapacity  14 990 Kč 23 800 Kč 32 555 Kč 

Modul časováním služeb 5 500 Kč 4 900 Kč 10 000 Kč 

Licence pro webové rezervace 4 500 Kč 7 490 Kč 19 800 Kč 

Školení a konfigurace 6 500 Kč 0 Kč 0 Kč 

∑ 31 490 Kč 36 190 Kč 62 355 Kč 

Servisní služby jsou uvedeny v rámci 7leteho období. Firma ABX software s.r.o. si za 

servisní služby účtuje roční poplatek 15% ze základní ceny software, podobně je tomu u 

produktu Agnis, kde je cena podpory stanovená na 18% z počáteční ceny licence. Servisní 

služby k hotelovému informačnímu systému Hores jsou stanoveny fixně, a to ve výši  

18 000 Kč ročně.   

Tab. 18: Výdaje na servisní služby (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok ABX Recepce R3 Agnis Hores 

1. 0 Kč 0 Kč 18 000 Kč 

2. 3 750 Kč 6 514 Kč 18 000 Kč 

3. 3 750 Kč 6 514 Kč 18 000 Kč 

4. 3 750 Kč 6 514 Kč 18 000 Kč 

5. 3 750 Kč 6 514 Kč 18 000 Kč 

6. 3 750 Kč 6 514 Kč 18 000 Kč 

7. 3 750 Kč 6 514 Kč 18 000 Kč 

Celkem 22 500 Kč  39 084 Kč 126 000 Kč 

Tab. 19: Výdaje na online rezervace (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok ABX Recepce R3 Agnis Hores 

1. 

nezpoplatněno nezpoplatněno 

2 160 Kč 

2. 2 160 Kč 

3. 2 160 Kč 

4. 2 160 Kč 

5. 2 160 Kč 

6. 2 160 Kč 

7. 2 160 Kč 

Celkem 0 Kč  0 Kč 15 120 Kč 
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Tab. 20: TCO jednotlivých systémů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název HIS TCO 

ABX Recepce R3 53 990 Kč 

Agnis 75 274 Kč 

Hores  188 355 Kč 

Hodnocení celkových nákladů na pořízení a provoz systému je stanoveno na základě 

tabulky uvedené níže. 

Tab. 21: Klasifikace TCO (Zdroj: vlastní zpracování) 

Klasifikace pořizovacích nákladů 

0 vice než 250 000 Kč 

1 200 000 Kč – 249 999 Kč 

2 150 000 Kč – 199 999 Kč 

3 100 000 Kč – 149 999 Kč 

4 50 000 Kč – 99 999 Kč 

5 méně než 50 000 Kč 

Tab. 22: Hodnocení nákladů systémů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Systém Hodnocení Váha Hodnocení celkem 

ABX Recepce R3 4 20% 0,8 

Agnis 4 20% 0,8 

Hores 2 20% 0,4 

3.4.5 Školení, konfigurace a systémová nápověda 

U systémů Agnis i Hores je jejich počáteční nastavení, konfigurace i školení již zahrnuto 

v základní ceně software. U systému ABX Recepce R3 se zde vysvětluje jeho nižší 

základní cena, jelikož jednotná cena za instalaci a školení v rozsahu 6h je stanovena na 

6 500 Kč.  

Systémy ABX Recepce R3 a Hores disponují propracovanými a podrobnými 

nápovědami, které navíc často obsahují grafické návody s nasnímanými obrazovkami 

jednotlivých kroků řešení.  V software Agnis jsou samostatné nápovědy pro každý modul 

systému, ve srovnání s přechozími systémy je nápověda na srovnatelné úrovni. Nápověda 

všech systémů disponuje obsáhlými rejstříky i bezchybně fungujícím vyhledáváním. 

 



  

71 

 

Tab. 23: Hodnocení školení, konfigurace aj. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Systém Hodnocení Váha Hodnocení celkem 

ABX Recepce R3 3 10% 0,3 

Agnis 4 10% 0,4 

Hores 4 10% 0,4 

3.4.6 Zákaznická podpora a servis 

K systému ABX Recepce R3 je nabízena základní podpora, která obsahuje upgrade, 

telefonickou a emailovou podporu a taktéž časově omezenou vzdálenou správu. Tato 

podpora je pro první rok zdarma, v dalších letech je stanovena na 15% ze základní ceny 

licence. Podstatnou nevýhodou pro zpracovávanou firmu je sídlo společnosti v Karlových 

Varech, v případě potřeby zásahu technika na místě by naše společnost musela uhradit 

cestovné přes celou republiku.  

Na systém Agnis je poskytnuta záruka 1 rok, v případě zájmu lze tento servis prodlužovat 

o další roky, vždy za 18% z původní ceny programu. Tato záruka zajišťuje opravu 

funkčních chyb, průběžné udržování programu, update systému na základě měnící se 

české legislativy, průběžné aktualizace nebo také telefonickou podporu. Plusem je veliký 

počet regionálních zastoupení v České republice, hned dvě z nich přímo v Jihomoravském 

kraji. 

U posledního z produktů je kompletní servis a údržba produktu nabízena za cenu 

odvíjející se od ubytovací kapacity hotelu, v našem konkrétním případě je cena stanovena 

na 18 000 Kč ročně, tato částka se platí již v prvním roce užívání. K dispozici je nonstop 

podpora na telefonu, vzdálená remote správa, drobné úpravy a konfigurace software dle 

přání zákazníka a pravidelné nové verze systému. Nabízený je i nonstop servis hardware. 

Sídlo společnosti i servisní středisko je v Praze.  

Tab. 24: Hodnocení zákaznické podpory a servisu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Systém Hodnocení Váha Hodnocení celkem 

ABX Recepce R3 4 20% 0,8 

Agnis 5 20% 1,0 

Hores 3 20% 0,6 
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3.4.7 Vyhodnocení 

Výsledky jednotlivých kategorií jsou přehledně vyobrazeny v následujícím grafu č. 4. 

Systém ABX Recepce R3 se stal vítězem ve dvou hodnocených kategoriích, software 

Agnis v pěti a řešení Hores obsadilo prvenství ve třech z celkového počtu šesti kategorií. 

Ve většině kategoriích nejlepšího hodnocení dosáhly dva produkty současně.    

 

Graf 4: Hodnocení jednotlivých kategorií (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že mezi nejsilnější stránky vítězného systému Agnis patří především 

vynikající reference jeho výrobce, funkcionalita a kvalitní zákaznická podpora a servis. 
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Tab. 25: Matice jemného výběru (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kategorie ABX Recepce R3 Agnis Hores 

Reference dodavatele 0,45 0,75 0,6 

Uživatelská přívětivost a intuitivnost systému 0,2 0,15 0,2 

Funkcionalita systému 1,2 1,5 1,5 

Náklady řešení 0,8 0,8 0,4 

Školení, konfigurace a systémová nápověda 0,3 0,4 0,4 

Zákaznická podpora a servis 0,8 1,0 0,6 

Celkem  3,75 4,6 3,7 

Nejlépe hodnoceným produktem a tedy nejvhodnějším systémem pro společnost je na 

základě stanovených kritériích hotelový informační systém Agnis. Za případnou 

alternativu by se dal považovat software ABX Recepce R3, který skončil v celkovém 

hodnocení na druhém místě. Až na třetím místě se i přes vysokou kvalitu umístil hotelový 

systém Hores, a to především z důvodu vysokých TCO, z toho lze soudit, že toto řešení 

je vhodné spíše pro větší hotely.  

 

Graf 5: Výsledky jemného výběru (Zdroj: vlastní zpracování)  
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3.5 Popis hotelového informačního systému Agnis 

Agnis je komplexní hotelový systém, jenž je vhodný pro ubytovací zařízení všech 

velikostí s rozličnou klientelou hostů i s různými typy poskytovaných služeb. Jedná se o 

informační systém, který si zákazník skládá z jednotlivých modulů, podle jeho vlastní 

potřeby.  

3.5.1 Dodavatel  

Dodavatelem je obchodní firma Agnis s.r.o., jejíž sídlo se nachází, v poměrně vzdáleném 

Moravskoslezském kraji, v Jeseníku. Společnost má z těchto důvodů smluvně zajištěno 

několik partnerů napříč celou České republikou. Nejbližším regionálním zastoupením pro 

naši společnost je obchodní firma Lesak s.r.o. se sídlem na Božetěchově ulici v Brně. 

3.5.2 Přehled modulů a jejich funkcí 

Modul recepce 

Základní součástí každého hotelového systému je recepční modul. Tento modul nabízí 

funkce pro oblast rezervací, správu pokojů a práci s hostem.  

 Oblast rezervací 

o Grafický přehled rezervací a obsazenosti 

o Individuální i skupinové rezervace  

o Vytváření, změna a storno rezervací, obnovení storna 

o Kalkulace ceny rezervace 

o Výpočet zálohy a kontrola termínu zaplacení 
 

 Přehled pokojů 

o Stav a obsazenost pokojů 

o Sestavy pro pokojské 

o Uvedení pokoje do stavu mimo provoz  
 

 Práce s hostem 

o Příjem individuálních hostů i skupin 

o Vedení individuálních i pokojových účtů 

o Informace o všech předešlých pobytech hostů 

o Evidence hotelové penze 
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o Banka hostů 

o Hromadný mailing 

o Funkce upozornění na narozeniny 

o Hlášení pro cizineckou policii 

 

Obr. 13: Rezervační modul (Zdroj: IS Agnis dle (46)) 

Webové rezervace 

O webových rezervacích se mluví jako o budoucnosti v oblasti ubytovacích služeb, počet 

rezervací prostřednictvím internetu neustále roste. Rostoucí význam mají také rezervační 

portály, které využívají zejména zahraniční hosté.  

o Vícejazyčná online rezervace 24 hodin denně 7 dní v týdnu 

o Platba přes internet 

o Propojení s rezervačními portály 

o Správa všech prodejních kanálů na jednom místě 
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Obr. 14: Online rezervace (Zdroj: IS Agnis dle (46)) 

Časování služeb 

Naše společnost se zabývá také provozem rekreačně sportovního areálu, z toho důvodu 

je modul pro hodinové časování nabízených služeb stejně důležitý jako přecházející 

moduly určené pro oblast ubytování.   

o Grafický harmonogram rezervací 

o Individuální ceny 

o Přehled jednotlivých sportovišť, možnost jejich uvedení mimo provoz 

o Vytváření, změna a storno rezervací, obnovení storna 

o Převod ceny na hotelový účet hosta 
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Pokladna a fakturace 

Tato součást pracuje s daty a informacemi ze všech ostatních modulů. V mnoha 

hotelových systémech se jedná o samostatný modul, v případě produktu Agnis tomu tak 

není, funkčnost pro vyúčtování a fakturaci je zaimplementovaná do všech ostatních 

samostatných součástí.  

o Individuální a skupinové účty, postupné zatěžování účtů 

o Oprava, storno jednotlivých účtů 

o Faktury vystavené s vazbou na hotelové účty 

o Zálohové faktury, kniha vystavených faktur 

o Vykazování DPH 

o Výpočet rekreačního poplatku 

Směnárna 

Tuto funkcionalitu lze využívat jako součást základního modulu recepce, nebo jako zcela 

samostatný modul. V našem případě je první ze zmíněných možností zcela dostačující.  

o Kurzovní lístek 

o Nákup a prodej valut 

o Výkazy směn 

o Valutová a pokladní kniha 

Výkazy, reporting a controlling 

Nejedná se o samostatný modul jako takový, tato funkcionalita využívá údaje ze všech 

nainstalovaných modulů a slouží pro účely manažerům společnosti.  

o Souhrnné podklady a výkazy pro účetnictví 

o Historie operací 

o Vyhodnocování 

o Statistiky a manažerské sestavy  
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3.5.3 Systémová architektura 

Systém Agnis využívá FirebirdSQL Server. Mezi hlavní vlastnosti této velice stabilní 

implementace relačních databází patří podpora uživatelských procedur a referenční 

integrity, grafické administrační nástroje, různé přístupové metody, inkrementální zálohy 

a další. Systém funguje na síťové architektuře klient-sever. 

3.6 Zavedení IS 

Před implementací informačního systému do společnosti je nutné zvolit vhodnou strategii 

pro jeho zavádění, naplánovat způsob převodu dat ze starého systému stejně tak jako 

školení budoucích uživatelů. 

3.6.1 Strategie zavádění IS 

Přestože společnost v úseku ubytování nevyužívá počítačový informační systém, je zde 

zavedený informační systém papírový a vše tak funguje na jeho bázi. V případě potřeby 

nahrazení stávajícího IS za nový, ať již nahrazujeme papírový nebo počítačový IS, jsou 

možné strategie pro zavádění nového informačního systému naprosto stejné. 

V našem konkrétním případě je možné využití pouze souběžnou nebo nárazovou strategii. 

Systém bude sice zaveden jak do ubytovacího provozu, tak do části sportovně rekreačního 

areálu, nicméně se nejedná o samostatná oddělení v pravém slova smyslu, a proto nemůže 

být využita pilotní strategie zavádění. Nejedná se ani o tak rozsáhlý IS, aby bylo vhodné 

použít strategii postupného zavádění. 

Společnost bude ukládat do nového informačního systému informace, na základě kterých 

fakturuje svoje zákazníky, a proto si nemůže dovolit, aby tyto údaje byly jakýmkoliv 

způsobem ohroženy. Právě při zavedení nového systému jsou jeho uživatelé ještě ne zcela 

zběhlí v jeho užívání a může se objevit i chyba na software, případně hardware. Z tohoto 

důvodu je nárazová strategie příliš riskantní a pro zavedení nového systému bude použita 

souběžná strategie. Délka souběžného provozu obou systémů bude dva týdny. 
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3.6.2 Konfigurace služeb, přístupová práva a převod dat 

Konfigurace služeb i nastavení přístupových práv do informačního systému jsou 

obsaženy v základní ceně licence systému Agnis a budou provedeny při instalaci systému 

přímo v provozovně. Při konfiguraci systému bude potřebné zejména vložení seznamu 

pokojů, nabízených služeb a také údajů o vybavenosti všech pokojů, cenách jednotlivých 

druhů ubytování, stravování, služeb aj. 

Převod historických dat z původního papírového informačního systému do nového 

počítačového informačního systému není potřebný. V předcházejícím informačním 

systému byly vedeny především osobní údaje hostů a informace o provedených 

rezervacích. Osobní údaje hostů budou uchovány ve své současné podobě po zákonem 

stanovenou dobu a informace o provedených rezervacích v minulosti nejsou pro 

společnost nijak podstatné. Do systému se musí samozřejmě zapsat již provedené 

rezervace, u kterých pobyt ještě nenastal.   

3.6.3 Školení 

Základní školení uživatelů je dodavatelem zajištěno po instalaci informačního systému 

v provozovně společnosti. Dle potřeby budoucích uživatelů je možné využít 

nadstandardního počtu hodin školení, případně se operativně domluvit na školení 

prostřednictvím programu Skype. 

3.7 Hardware  

Každý informační systém potřebuje ke svému bezproblémovému fungování dostatečně 

výkonný a správně fungující hardware. 

3.7.1 Systémové požadavky 

Tabulka zpracovaná níže obsahuje doporučenou konfiguraci pracovní stanice, na níž 

hotelový informační systém poběží. 
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Tab. 26: Doporučená onfigurace pracovní stanice (Zdroj: vlastní zpracování) 

Komponenta PC 

CPU 2.0 GHz 

RAM 2 GB 

Požadované místo 0,5 GB 

OS Windows 

Jelikož budou do zaváděného IS přímo ukládány online rezervace a do budoucnosti se 

počítá i s jeho připojením na rezervační portály, je zapotřebí jeho síťová instalace, která 

s sebou nese i požadavky na server. Nároky nejsou nikterak veliké, na serveru musí akorát 

běžet Windows Server, jež sám o sobě vyžaduje minimální místo na disku 30 GB. Ostatní 

hardwarové charakteristiky serveru mohou být díky nenáročnosti systému minimální.   

3.7.2 Současný stav 

Na recepci hotelového zařízení se uskutečňují všechny činnosti za pomoci různých 

papírových formulářů a sešitů a není zde k dispozici žádný počítač. Emailové objednávky 

ubytování zpracovává manažer pro ubytování a služby ze svého pracovního počítače. Pro 

implementaci nového hotelového informačního systému bude proto zapotřebí pořízení 

nové pracovní stanice. Jelikož se ve společnosti nenachází žádný IT specialista, je 

důležité, aby dodavatel hardware poskytoval také servisní služby.  

3.7.3 Pořízení nového HW 

Při pořizování nového hardware je potřebné si uvědomit, že v naší situaci není v žádném 

případě nutné vynakládání velkých finančních prostředků, jelikož na pracovní stanici 

bude využíván spolu s hotelovým informačním systémem pouze základní kancelářský 

software. Z tohoto důvodu stačí splnit pouze doporučenou konfiguraci hardware pro 

informační systém. 

Pracovní stanice 

Na základě porovnání nabídek různých dodavatelů byla za dodavatele hardware zvolena 

společnost T. S. BOHEMIA. Tato společnost nabízí kvalitní servisní pohotovost a 

především sídlo jedné z  poboček se nachází v blízkém okresním městě, což představuje 

bezespornou výhodu pro využití servisních služeb.  Dle doporučené konfigurace 
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hardware a nákladů na pořízení byla vybrána pracovní stanice Lenovo ThinkCentre Edge 

73, TWR (10AS0038MC). Základní parametry tohoto počítače jsou následující: 

 CPU: G3220, 3.00 GHz, 3M Cache; 

 RAM: DDR3 4GB; 

 HDD: 500GB. 

Tab. 27: Celkové náklady na pracovní stanici (Zdroj: vlastní zpracování) 

Komponenta Cena bez DPH Cena s DPH 

Lenovo ThinkCentre Edge 73, TWR (10AS0038MC)  5 509 Kč 6 666 Kč 

Lenovo ThinkVision LT1953 19" 3 430 Kč 4 150 Kč 

HP Deskjet Ink Advantage 1515 1 239 Kč 1 499 Kč  

Genius KM-110X PS 181 Kč 219 Kč 

Patch kabel 2m UTP 29 Kč 35 Kč 

Microsoft Windows 8.1 32/64bit  2 306 Kč 2 790 Kč 

Instalace OS, zprovoznění periferií 909 Kč 1 100 Kč 

ESET Smart Security  1 249 Kč 1 511 Kč 

∑ 14 852 Kč 17 970 Kč 

Server 

Server bude pořízený prostřednictvím VPS, poněvadž by kapacita vlastního 

dedikovaného serveru při případném pořízení nebyla zdaleka využita a společnost by 

zbytečně vynakládala finanční prostředky na něco, co nepotřebuje. Pro poskytování VPS 

byla předběžně zvolena společnost BEST hosting, která se zabývá provozem a výstavbou 

vlastních datových center. Tato DC patří mezi nejspolehlivější v oblasti poskytování 

server-hostingových služeb a cenové podmínky společnosti patří díky její velikosti k 

dlouhodobě nejvýhodnějším.  

Tab. 28: Náklady VPS (Zdroj: vlastí zpracování) 

Služba Měsíčně bez DPH Ročně bez DPH 

VPS dle konfigurace* 99 Kč 1 188 Kč 

Windows Server 2012 Standard (64-bit) 120 Kč 1 440 Kč 

Služba pro pravidelné zálohování  140 Kč 1 680 Kč 

∑ 359 Kč 4 308 Kč 
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*Stanovená konfigurace virtuálního serveru je následující: 

 CPU: Inter(R) Xeon(R) CPU E5640@2.67 GHz; 

 RAM: DD3 ECC 1024 MB; 

 HDD: 30GB. 

3.8 Bezpečnost IS 

3.8.1 Fyzické a technické zabezpečení  

Tato bezpečnost představuje zejména zajištění proti neoprávněnému přístupu, manipulaci 

a odcizení hardware a dat. Pracovní stanice, na které bude provozován zavedený IS, bude 

umístěna na recepci penzionu. Celý areál je dobře chráněn před neoprávněným 

vniknutím, ať už se jedná o kvalitní dveře a zámky nebo alarm. Server bude umístěný 

v DC společnosti BEST hosting. Objekt má stabilní zdroj elektrické energie, záložní zdroj 

není v našem případě potřebný.  

3.8.2 Programové zabezpečení 

Na pracovní stanici bude nainstalovaný Microsoft Windows 8.1, jenž bude při svém 

spuštění vyžadovat přihlašovací jméno a heslo zaměstnance. Pracovník recepce se navíc 

bude přihlašovat dalším přihlašovacím jménem a heslem přímo do systému Agnis. 

Přístupová práva budou mít pouze manažeři objektu spolu s pracovníky recepce.   

3.8.3 Organizační zabezpečení 

Informační systém bude provozován na virtuálním serveru a jeho zálohování bude 

probíhat pomocí tzv. snapshotu. Tento výraz reprezentuje kompletní zrcadlovou kopii 

celého VPS. Tato záloha bude probíhat 1x týdně v nejméně vytíženém čase, a to v noci 

z neděle na pondělí. Samozřejmostí je sestavení záložního plánu pro případ 

dlouhodobějšího výpadku počítačového systému, v tomto případě by se společnost 

operativně dočasně vrátila k původnímu papírovému systému. Ve spojitosti s IS budou 

jasně rozděleny kompetence pracovníků, přístupová práva budou mít jen zaměstnanci 

recepce a pracovníci na manažerských pozicích.   
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3.9 Projekt zavedení IS 

Zavedení nového hotelového informačního systému představuje řízenou změnu ve 

společnosti a vyžaduje využití metod projektového managementu. 

3.9.1 Identifikační listina 

Zpracovaná identifikační listina obsahuje nejdůležitější informace o projektu, jako 

například definici cíle projektu, termíny zahájení a ukončení projektu nebo identifikaci 

projektového týmu.  

Tab. 29: Identifikační listina (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název projektu Zavedení hotelového informačního systému 

Vlastník projektu Rumburak s.r.o. 

Záměr Pořízení informačního systému 

Cíl Implementace informačního systému 

Výstupy Implementace HIS 

Spuštění online rezervací 

Zefektivnění podnikových procesů 

Plánovaný termín zahájení 1. 9. 2015 

Plánovaný termín ukončení 14. 10. 2015 

Hlavní milníky Zahájení projektu (1. 9. 2015) 

Hardware zajištěn (8. 9. 2015) 

Přechod na ostrý provoz (14. 10. 2015) 

Ukončení projektu (14. 10. 2015) 

Projektový tým Jednatel společnosti 

Manažer pro ubytování a služby 

Vedoucí projektového týmu Jednatel společnosti 

3.9.2 Projektový manažer a projektový tým 

Jelikož se jedná o nenáročný projekt s nepříliš velkými časovými požadavky, bude 

projektový tým utvořen pouze dvěma zaměstnanci. Projektovým manažerem bude přímo 

jednatel společnosti a za implementaci systému bude zodpovědný manažer provozu 

ubytování a služeb. 

3.9.3 Jednotlivé činnosti projektu 

Při sestavování projektu na zavedení informačního systému není v našem případě možné 

dopředu znát přesnou dobu trvání jednotlivých činností, protože ve společnosti nebyl 
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nikdy podobný projekt realizován. Z tohoto důvodu byla využita metoda PERT, která ke 

stanovení doby trvání činností využívá optimistických, nejpravděpodobnějších a 

pesimistických odhadů. 

Tab. 30: Odhady trvání činností projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Činnost Název činnosti aij mij bij yij 

A Zahájení projektu 0 0 0 0 

B Objednávka hardware 0,5 1 2 1,08 

C Zajištění a zprovoznění VPS 1 2 3 2 

D Doprava 2 3 7 3,5 

E Zprovoznění hardware, instalace OS 0,5 1 2 1,08 

F Hardware zajištěn 0 0 0 0 

G Objednávka IS 0,25 0,5 1 0,54 

H Obdržení návrhu od dodavatele 1 3 5 3 

I Schůzka s dodavatelem 0,25 0,5 0,75 0,5 

J Odsouhlasení a potvrzení objednávky 1 3 5 3 

K Instalace hotelového systému 0,25 0,5 0,75 0,5 

L Zprovoznění rezervačního systému 0,25 0,5 0,75 0,5 

M Konfigurace 0,5 1 2 1,08 

N Školení 0,75 1 3 1,29 

O Naplnění počátečních stavů 0,5 1 2 1,08 

P Souběžný provoz 14 14 14 14 

Q Přechod na ostrý provoz 0 0 0 0 

R Vyhodnocení projektu 0,25 0,75 1 0,71 

S Ukončení projektu 0 0 0 0 

3.9.4 Časový harmonogram projektu 

Realizace projektu je naplánována po skončení sezónního období, a to především 

z důvodu velké vytíženosti celého provozu v období letních měsíců. Hlavní sezóna pro 

společnost začíná počátkem měsíce června a končí přibližně s příchodem září, proto i 

realizace projektu je stanovena na tento měsíc. Během samotné realizace projektu může 

samozřejmě dojít k mírně aktualizaci sestaveného harmonogramu. 

Při sestavování časového harmonogramu bylo dbáno na to, aby při realizaci projektu 

nedocházelo k žádnému, nebo jen minimálnímu, omezení činnosti společnosti. 

Harmonogram, uvedený níže, byl zpracován v software MS Project Professional.  
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Obr. 15: Ganttův diagram projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.10 Analýza rizik 

Zavedení hotelového informačního systému není pro ubytovací zařízení lehkým úkolem, 

proto je nutné provést analýzu možných rizik. Podrobný rozbor rizik není cílem této 

práce, přesto není možné identifikaci rizik a návrhy na jejich eliminaci zcela opomenout. 

V této podkapitole se zaměřuji pouze na identifikaci nejpravděpodobnějších rizik 

s největším dopadem, které by měly vliv na stanovené cíle projektu. Pro tyto účely byla 

využita metoda RIPRAN, jejímž autorem je doc. Lacko. Následující tabulky obsahují 

specifická kritéria, na základě kterých byla rizika ohodnocena. 

Tab. 31: Ohodnocení pravděpodobnosti rizika (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ohodnocení Slovní a číselné vyjádření 

1 Nízká Do 10% 

2 Středí 10% až 33% 

3 Vysoká Nad 33% 

Tab. 32: Ohodnocení dopadu rizika (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ohodnocení Slovní a číselné vyjádření 

1 Malý Do 5% rozpočtu 

2 Střední 5% až 20% rozpočtu 

3 Velký Nad 20% rozpočtu 

Tab. 33: Hodnoty rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 

                                                              Dopad 

Pravděpodobnost 
Malý Střední Velký 

Nízká Nízká Nízká Střední 

Střední Nízká Střední Vysoká 

Vysoká Střední Vysoká Vysoká 

Jelikož se jedná o malou společnost, je za rizika, téměř ve všech případech, zodpovědný 

projektový manažer, kterým je jednatel společnosti. Tabulka níže obsahuje jednotlivé 

kategorie rizik spolu s popisem jednotlivých hrozeb a navrhovaných opatření. Vždy je 

také uveden dopad, pravděpodobnost a celková hodnota rizika před opatřením i po jeho 

aplikaci.   
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Tab. 34: Matice rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 

Bezpečnostní rizika D P H 

01 
Hrozba Nedostatečná bezpečnost S S S 

Opatření Služby datového centra, zálohy a archivace, penetrační testy M N N 

Rizika lidského faktoru D P H 

01 
Hrozba Neschopnost užívání systému V V V 

Opatření Školení, manuál, zkušební provoz, mapování kroků, návratné změny S S S 

02 
Hrozba Nespokojenost pracovníků se změnou M S N 

Opatření Vysvětlení výhod, motivace, řízení vnímání a mínění M N N 

Technologická rizika D P H 

01 
Hrozba Nedostatečný hardware S N N 

Opatření Analýza systémových požadavků, konzultace, smluvní zajištění M N N 

02 
Hrozba Odhalení chyb při ostrém provozu S N N 

Opatření Smluvní zajištění, zkušební provoz, penetrační testy M N N 

03 
Hrozba Chyby v systému S N N 

Opatření Zkušební provoz, smluvní zajištění, penetrační testy M N N 

04 
Hrozba Nedostatečné servisní služby  V N S 

Opatření SLA, stanovení odpovědností, penalizací a času nápravy S N N 

05 
Hrozba Výpadek informačního systému V S V 

Opatření Plán na zajištění kontinuity činností, pravidelné kontroly, SLA S N N 

06 
Hrozba Výpadek hardware V V V 

Opatření Náhradní hardware, pravidelná kontrola, smluvní zajištění S S S 

Organizační rizika D P H 

01 
Hrozba Nedodržení termínu zavedení M V S 

Opatření Smluvní zajištění, časové rezervy, nesouběžné projekty, penále M S N 

02 
Hrozba Podcenění smluvních vztahů V N S 

Opatření Vždy písemné smluvní zajištění, rozbor smlouvy S N N 

Procesní rizika D P H 

01 
Hrozba Podceněné požadavky na funkcionalitu V S V 

Opatření Analýza, inspirace konkurencí, konzultace, audit V N S 

02 
Hrozba Nepokrytí všech plánovaných procesů V N S 

Opatření Analýza procesů, prověření systému, konzultace S N N 

Finanční rizika D P H 

01 
Hrozba Chybně odhadnuté přínosy V S V 

Opatření Analýza, kalkulace, firemní a marketingová strategie, průzkum trhu S N N 

02 
Hrozba Neočekávané výdaje S S S 

Opatření Detailní rozpočet, finanční rezervy, smluvní zajištění M N N 

Bylo identifikováno celkově 15 rizik, 5 s vysokou hodnotou, 5 se střední a zbytek 

s hodnotou nízkou. Po zavedení opatření jsou 3 rizika ohodnocena střední hodnotou a 

zbytek nízkou.   

3.10.1 Náklady na opatření 

Většina navrhovaných opatření nevyžaduje finanční investice. Náklady na opatření, která 

je vyžadují, např. služby datového centra, školení, zálohy a archivace dat, jsou 

vykalkulovány v závěrečném ekonomickém zhodnocení. 
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3.11 Ekonomické zhodnocení 

Všechny plánované investice musí vycházet z předem stanoveného rozpočtu a měly by 

být ohodnoceny patřičnými metodami, na základě kterých může firma uskutečnit své 

rozhodnutí o realizaci. Společnost je plátcem DPH, a proto jsou všechny ceny uvedeny 

bez DPH. 

3.11.1 Možnosti financování licence IS 

Společnost Agnis nabízí tři způsoby financování jejich informačního systému, jedná se o 

klasické zakoupení, pořízení systému na splátky a pronájem. Údaje pro následující 

výpočty byly zpracovány na základě předběžné kalkulace, vystavené v lednu roku 2015. 

Platnost předběžných kalkulací je firmou vymezena na 3 měsíce, proto se cena při 

samotné realizaci na základě stanoveného harmonogramu projektu může mírně lišit.   

Délka životnosti systému je stanovena na 7 let. Určení předpokládané životnosti bylo 

ovlivněno specifickým prostředím, do kterého je hotelový informační systém zaváděn, 

stejně jako velikostí tohoto systému. Doba životnosti informačních systémů se neustále 

zkracuje a obecně lze říci, že malé systémy mají kratší dobu životnosti než systémy 

rozsáhlé. Hoteliérství ovšem představuje oblast, v níž je doba životnosti IS obecně delší 

než v jiných oborech podnikatelské činnosti.   

Klasická koupě 

Tabulka uvedená níže obsahuje náklady na pořízení hotelového informačního systému 

v případě jeho zakoupení. 

Tab. 35: Výdaje na licenci – běžná koupě (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Základní jádro hotelového systému  23 800 Kč 

Modul časování služeb 4 900 Kč 

Online rezervace 7 490 Kč 

Cena celkem 36 190 Kč 
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Systém na splátky 

Při pořízení IS na splátky je jeho běžná cena rozdělena na 12 po sobě jdoucích měsíčních 

plateb, a to s výsledným 12% navýšením.  

Tab. 36: Výdaje na licenci - splátky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Běžná cena celkem 36 190 Kč 

Poměrná část na měsíc  3 016 Kč 

Měsíční platba s 12% navýšením  3 378 Kč 

Cena celkem 40 536 Kč 

Systém v nájmu 

V případě pronájmu systému se platí pravidelná měsíční splátka po celou dobu využívání 

této služby. Výše splátky je rovna 4% z běžné ceny IS. 

Tab. 37: Výpočet měsíční nákladů na pronájem IS (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Běžná cena celkem 36 190 Kč 

Měsíční náklady ve výši 4% 1 448 Kč 

Tab. 38: Vývoj výdajů na licenci - pronájem (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Zaplacená částka na koci roku: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Náklady  17 376  34 752  52 128  69 504  86 880  104256 121 632 

Zřejmou výhodou při využití nabízené služby IS v nájmu je nepotřebnost počáteční 

investice do licence informačního systému. Na druhou stranu s přibývajícím časem 

dochází k lineárnímu růstu nákladů a již ve 3. roce užívání je tento způsob financování 

výrazně nejdražší. Jelikož je doba životnosti zaváděného IS stanovena na dlouhých 7 let, 

je na jejím konci tato varianta více než 3x dražší oproti klasické koupi.  
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Graf uvedený níže zobrazuje porovnání jednotlivých druhů financování ve 

stanoveném 7letém období. Z grafu je patrné, že za daných podmínek a v případě 

dostatečného množství peněžních prostředků je nejvýhodnější první varianta financování, 

tedy koupě informačního systému.  

Při nedostatku finančních prostředků na koupi IS by se oproti pořízení na splátky více 

vyplatila bankovní půjčka, jelikož její sazba je na trhu v současné době nižší, 

a to i o 2,1% p. a. (59).  

 

Graf 6: Porovnání způsobů financování IS (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.11.2 TCO – Total Cost of Ownership 

Celkové náklady na vlastnictví zahrnují všechny náklady spojené s nákupem, 

vlastnictvím a používáním hotelového informačního systému v průběhu celého životního 

cyklu.  
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Tab. 39: Výdaje na software (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena  

Základní jádro hotelového systému 23 800 Kč 

Modul časování služeb 4 900 Kč 

Online rezervace 7 490 Kč 

Microsoft Windows 8.1  2 306 Kč 

ESET Smart Security  1 249 Kč 

Software celkem 39 745 Kč 

Tab. 40: Výdaje na hardware (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena  

Pracovní stanice Lenovo ThinkCentre Edge 73 5 509 Kč 

Lenovo ThinkVision LT1953 19" 3 430 Kč 

HP Deskjet Ink Advantage 1515 1 239 Kč 

Patch kabel 2m UTP 29 Kč 

Genius KM-110X PS 181 Kč 

Hardware celkem 10 388 Kč 

Tab. 41: Výdaje na služby v Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka 
Rok 

Celkem 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Servisní služby IS 0 6 514 6 514 6 514 6 514 6 514 6 514 39 084 

Instalace OS 909 0 0 0 0 0 0 909 

VPS dle konfigurace 1 188 1 188 1 188 1 188 1 188 1 188 1 188 8 316 

Windows Server 2012 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 10 080 

Služba zálohování 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 11 760 

Služby celkem 5 217  10 822  10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 70 149 

Tab. 42: TCO na zavedení IS (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena celkem 

Software 39 745 Kč 

Hardware 10 388 Kč 

Služby 70 149 Kč 

TCO celkem 120 282 Kč 

Z tabulky výše je patrné, že celkové náklady vlastnictví spojené se zavedením nového 

hotelového informačního systému na období 7 let jsou ve výši 120 282 Kč, veškerého 

ceny jsou uváděny bez 21% sazby DPH. 
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V předcházející podkapitole byly porovnány rozdílné způsoby financování pořízení IS. 

Tabulka níže obsahuje srovnání TCO na hotelový IS pro jednotlivé druhy financování.  

Tab. 43: Porovnání TCO při rozdílném financování IS (Zdroj: vlastní zpracování) 

Způsob financování Náklady celkem 
Navýšení oproti 

nejlevnější variantě 

TCO při koupi IS 120 282 Kč - 

TCO při pořízení IS na splátky 124 628 Kč 3,61% 

TCO služby IS v pronájmu* 175 568 Kč 45,96% 

*V případě využití služby IS v pronájmu nejsou do ukazatele TCO samozřejmě 

započítávány výdaje na VPS, pronájem Windows Server 2012 a zálohování virtuálního 

serveru. 

Následující graf zobrazuje postupný měsíční vývoj TCO jednotlivých způsobů 

financování hotelového informačního systému. 

 

Graf 7:Vývoj TCO dle financování IS (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel TCO při pořízení IS na splátky vychází v porovnání s pořízením prostřednictvím 

koupě o 3,61% výše. TCO služby IS v pronájmu je vyšší o 45,96% oproti nejlevnější 

variantě financování.    
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3.12 Přínosy řešení 

Zavedením hotelového informačního systému budou ovlivněny vnitropodnikové procesy, 

jejichž změna se projeví u všech tří základních dimenzí procesů, kterými jsou: 

 čas, 

 kvalita a 

 náklady.  

Díky novému IS se dá očekávat rychlejší uskutečňování pokrytých procesů a tím 

ovlivnění faktoru času. Dopad na kvalitu by měl spočívat v celkovém zkvalitnění procesů. 

Zavedení IS vyžaduje určitou výši investice, na druhou stranu by tato řízená změna měla 

s sebou přinést navýšení počtu rezervací, a tím i zisku společnosti.  

Očekávané měřitelné přínosy: 

 zvýšení počtu rezervací ubytování, 

 zvýšení podílu na trhu, 

 odbourání nákladů na papírový IS, 

 zkrácení doby obsluhy hostů. 

Očekávané neměřitelné přínosy: 

 zvýšení podpory dosažení podnikových cílů, 

 zvýšení konkurenceschopnosti podniku, 

 zvýšení informovanosti řídících pracovníků, 

 získání strategického náskoku ve zvládnutí IS, 

 zlepšení kontroly vnitropodnikových procesů, 

 zvýšení bezpečnosti uchovávaných údajů. 
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3.13 Vyčíslení měřitelných přínosů 

Přestože je vyjádření přínosů informačního systému velmi těžko finančně ocenitelné, u 

měřitelných přínosů je jejich vyčíslení nezbytné.  

Hned na začátku je nutné zmínit omezení následujících výpočtů. Toto omezení vyplývá 

z faktu, že společnost si doposud kvůli absenci počítačového informačního systému 

nevedla žádné přesné statistiky ani přehledy o rezervacích a obsazenosti svého penzionu, 

proto jsou uvedené údaje pouze přibližné. Na základě tohoto omezení lze vyvodit závěr, 

že níže vypočítané ukazatele jsou pouze orientační a slouží především pro snadnou 

kontrolu, zda je zavedení vybraného hotelového informačního systému reálné a finančně 

přijatelné. 

3.13.1 Zvýšení počtu rezervací  

Zavedení hotelového informačního systému společnosti umožní spuštění přímých online 

rezervací ubytování, které, dle výrobců těchto aplikací, přináší jejich celkové navýšení. 

Toto navýšení by mělo představovat minimálně 5% nárůst.  

Výše tohoto nárůstu je předpokládána na základě statistik společnosti  

Previo s.r.o. (57), jež uvádí, že umístění jejich rezervačního systému na webové stránky 

ubytovacího zařízení přináší v průměru navýšení konverzního poměru o 7%. Druhým 

aspektem je nárůst počtu rezervací od zahraničních turistů, jelikož zaváděné rozhraní 

nabízí vícejazyčné prostředí, a tím dochází k odbourání jazykových bariér. Dle zmíněné 

statistiky představují cizojazyčné rezervace průměrně 5% celkových rezervací. 

Tab. 44: Průměrné roční statistiky ubytování (Zdroj: vlastní zpracování) 

Období Počet rezervací 
Průměrná cena 

lůžka za noc 

Tržby za 

ubytování 

Sezónní období 1 680 x 500 Kč 840 000 Kč 

Mimo sezónní období 1 120 x 400 Kč 448 000 Kč 

Roční tržby za ubytování  1 288 000 Kč 
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Tab. 45: Výpočet navýšení rezervací (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název Počet rezervací Tržby 

Roční statistika 2 800 x 1 288 000 Kč 

5% roční nárůst  140 x 64 400 Kč 

Nárůst rezervací o 5% je tou nejpesimističtější variantou, k tomu navýšení by mělo dojít 

za každých okolností, a proto je s tímto předpokladem počítáno i v následujících 

ukazatelích. Tabulka uvedená níže zobrazuje navýšení tržeb při 10%, 20% a 30% nárůstu 

rezervací. Postupné navyšování tržeb bude záviset především na budoucím marketingu 

společnosti, tedy na úspěšnosti dosažení jednoho ze stanovených cílů.  

Tab. 46: Varianty navýšení tržeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název Počet rezervací Tržby 

Roční statistika 2 800 x 1 288 000 Kč 

10% roční nárůst  280 x 128 800 Kč 

20% roční nárůst 560 x 257 600 Kč 

30% roční nárůst 840 x 386 400 Kč 

3.13.2 Odbourání nákladů na papírový IS 

Zavedením počítačového systému se odbourají náklady na papírový IS, které 

v současnosti představují zejména výdaje na papírovou knihu hostů a harmonogram 

ubytování a služeb. 

Položka Cena / ks Spotřeba / rok 
Náklady 

celkem 

Ubytovací kniha OPTYS 49 Kč 7 ks 343 Kč 

Sešit 464 SEVT 21 Kč 12 ks 252 Kč 

Celkem 595 Kč 

Dalšími položkami, na které již nebude nutné vynakládat finanční prostředky, budou 

papírové formuláře vystavených faktur a příjmových pokladních dokladů.  

 Samopropisovací faktura A5 OPTYS; 64,17 Kč / 100 ks 

 Příjmový doklad A6 OPTYS; 27,50 Kč / 100 ks 
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Toto snížení nákladů ovšem není záměrně zahrnuto v následujících výpočtech, jelikož 

dojde ke vzniku nákladů na tisk, který se dá předpokládat zhruba ve stejné výši. 

 Cartrige HP 650 black; 222 Kč/ks 

 Cartrige HP 650 color; 189 Kč/ks 

 HP Home and Office Paper; 87 Kč/ks 

3.13.3 Zkrácení doby obsluhy hostů 

Implementace IS přinese i zkrácení průměrné doby obsluhy hostů. Ze začátku může doba 

obsluhy zákazníka trvat i déle než při využívání původního papírového systému, ale 

s rostoucími zkušenostmi s ovládáním počítačového systému se bude tato doba zkracovat. 

Největší rozdíl bude patrný při evidenci větších skupin hostů a stálých návštěvníků, 

v těchto případech by činnost měla být až několikanásobně rychlejší. Tento přínos lze 

vyčíslit úsporou času, avšak jeho přesné finanční vyjádření není možné, jelikož rychlejší 

obsluha hosta nemá přímý vliv na pracovní dobu zaměstnanců na recepci.  

3.13.4 Doba návratnosti 

Doba návratnosti je informací, jež zajímá každý subjekt, který zvažuje jakoukoliv 

investici, a to bez ohledu na očekávanou výši investovaných peněžních prostředků. Pro 

potřebu výpočtu ukazatele doby návratnosti je důležitá marže ubytování, neboli jinými 

slovy to, jakou část tržeb lze považovat za příjem společnosti. Musíme vzít v potaz, že 

tržby za ubytování nepředstavují čistý příjem, jelikož je nutné započítat náklady spojené 

s poskytnutím těchto služeb. Jedná se především o výdaje na úklid pokoje a prádelnu, 

mzdové náklady zaměstnanců a v neposlední řadě i DPH a DPPO. V následujících 

výpočtech je předpokládaná marže ubytování ve výši 50%. 

 Tab. 47: Přehled výdajů a příjmů v Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka 
Úhrn za 

období 

Rok 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Kapitálový výdaj 50 133 50 133  0  0  0  0  0  0 0 

Příjmy 229 565 0  32 795 32 795 32 795 32 795 32 795 32 795 32 795 

Provozní výdaje 70 149 0  5 217 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 

Příjmy z investice 159 416 0 27 578 21 973 21 973 21 973 21 973 21 973 21 973 
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Tab. 48: Pomocná tabulka pro výpočet PP (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka 
Rok 

1. 2. 

Příjmy z investice 27 578 Kč 21 973 Kč 

Do pokrytí KV zbývá  22 555 Kč 582 Kč 

Tab. 49: Výpočet doby návratnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  2 +  
582

21 973
= 2,03 𝑟𝑜𝑘ů 

Z tabulky je patrné, že k návratnosti investice na zavedení hotelového informačního 

systému dochází za 2,03 roků.  

 

Graf 8: Očekávaná doba návratnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.13.5 Průměrná procentní výnosnost 

Průměrná procentní výnosnost představuje další ze statických ukazatelů, udává, kolik 

procent investovaného kapitálu se ročně průměrně vrátí. Je nutné ale brát v úvahu, že se 

jedná o průměrnou výnosnost, která nezohledňuje rozdílné CFn v jednotlivých letech 

investice. 

Tab. 50: Výpočet Net Cash Flow (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název 
Rok ∑ 𝐶𝐹𝑛 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Příjmy z 

investice 
27 578 21 973 21 973 21 973 21 973 21 973 21 973 159 416 

Tab. 51: Výpočet průměrné procentní výnosnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

∑ 𝐶𝐹𝑛 = 159 416 𝐾č 

∅ 𝐶𝐹 =  
159 416

7
=̇ 22 774 𝐾č 

𝐴𝑅𝑅 =
22 774

50 133
=̇ 45,43% 

Průměrná procentní výnosnost investice na zavedení hotelového informačního systému 

je 45,43%.  

3.13.6 TVO – Total Value of Ownership 

Ukazatel TVO nám značí celkovou hodnotu vlastnictví informačního systému. Tento 

ukazatel vznikl jako reakce na kritiku ukazatele TCO, kterému byla vytýkána přílišná 

preference co nejnižších nákladů do IS/IT.  

Tab. 52: Výpočet TVO (Zdroj: vlastní zpracování) 

𝑇𝐵𝑂 = 229 565 𝐾č 

𝑇𝐶𝑂 = 120 282 𝐾č 

𝑇𝑉𝑂 = 229 565 − 120 282 = 109 283 𝐾č 
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Tab. 53: Vývoj TCO, TBO a TVO v Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 
Rok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

TBO 32 795 65 590 98 385 131 180 163 975 196 770 229 565 

TCO 55 350  66 172 76 994 87 816 98 638 109 460 120 282 

TVO -22 555 -582 21 391 43 364 65 337 87 310 109 283 

Dle výpočtů je celková hodnota vlastnictví informačního systému na konci 7. roku ve 

výši 105 118 Kč. Je důležité počítat i s možnými, a na základě praktických zkušeností 

pravděpodobnými, přínosy po uplynutí stanovené doby životnosti. Ukazatel TVO tyto 

možné přínosy nezohledňuje, jejich výše by ovšem nebyla zanedbatelná.   

 

Graf 9: Vývoj TCO, TBO a TVO (Zdroj: vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

Na základě provedených analýz rekreačního areálu se ukázalo, že nejvhodnější cestou pro 

naplnění cílů stanovených na základě firemní strategie je zavedení hotelového 

informačního systému. Tento sytém je potřebný pro zvýšení efektivity a zkvalitnění 

většiny firemních procesů, především marketingu a řízení obchodního vztahu se 

zákazníky. Implementace IS je nezbytná i pro spuštění nabídky ubytování na rezervačních 

portálech a zavedení přímých online rezervací z webových stránek společnosti.  

Nejvhodnější hotelový IS byl vybrán metodou dvoukolového výběru dle prof. Bastla. 

V první fázi bylo posuzováno 15 hotelových informačních systémů, přičemž do druhého 

kola k detailnímu porovnání postoupily pouze 3 z nich. Z těchto řešení byl na základě 

definovaných specifických kritérií vybrán informační systém Agnis. 

Implementace systému vyžaduje využití metody projektového managementu, proto byl 

sestaven i časový harmonogram projektu. Délka jednotlivých činností byla stanovena 

pomocí metody PERT. S využitím empirické metody RIPRAN byla zpracována i analýza 

rizik projektu. 

Ekonomické zhodnocení návrhu obsahuje porovnání možností financování vybraného 

software, které ukázalo, že nejvýhodnějším způsobem pořízení je klasický model 

zakoupení licence. Následně je zpracovaný finanční ukazatel TCO, jež zahrnuje všechny 

náklady spojené s plánovaným IS. Na základě finančního ocenění definovaných 

měřitelných přínosů jsou vypočteny následující ukazatele: doba návratnosti, průměrná 

procentní výnosnost a TBO. 

Navrhované řešení je koncipováno tak, aby v budoucnu mohlo dojít k potřebnému 

rozšiřování hotelového informačního systému a k jeho propojování s dalšími aplikacemi.  

Veškeré poznatky získané zpracováním této diplomové práce je možné využít pro 

praktickou realizaci tohoto projektu.   



  

101 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

(1) MOLNÁR, Z., MILDEOVÁ, S., ŘEZANKOVÁ, H., BRIXÍ, R., KALINA, J., 

Pokročilé metody vědecké práce. 1. vydání. Zeleneč: PROFESS CONSULTING, 

2012. 170 s. ISBN 978-80-7259-064-3.  

(2) SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích.  

4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. 488 s. ISBN 978-247-4644-9. 

(3) CVIS. Lidé jako kritický faktor úspěchu IT projektu [online]. Zlín: Centrum pro 

výzkum informačních systémů, ©2003-10 [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: 

http://www.cvis.cz/hlavni.php?stranka=novinky/clanek.php&id=1327. 

(4) SODOMKA, P. a H. KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi.  

2. aktualizované a rozšířené vydání. Brno: Computer Press, 2010. 501 s.  

ISBN 978-80-251-2878-7. 

(5) ŘEPA, V. Procesně řízená organizace. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 

ISBN 978-80-247-4128-4. 

(6) KONEČNÝ, M. Integrace ERP systému Helios Easy a řešení pro elektronický 

obchod. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014. 135 s. 

doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA. 

(7) GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2. přepracované  

a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2009. 496 s.  

ISBN 978-80-247-2615-1. 

(8) KALUŽA, J., L. KALUŽOVÁ a Š. MAŇASOVÁ. Informatika. 1. vydání. 

Ostrava: VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2008. 169 s. ISBN 

978-80-248-1293-9. 

(9) POUR, J. et al. Informační systémy a elektronické podnikání. 1. vydání. Praha: 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 2001. 221 s. ISBN 80-0227-5. 

(10) BIDGOLI, H. Encyclopedia of INFORMATION SYSTEMS - Volume 4.  

1st edition. California: Academic Press, 2003. 807 pages. ISBN 0-12-227244-7. 

(11) BASTL, J. a R. BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační 

společnosti. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 

323 s. ISBN 978-80-247-4307-3. 

(12) BUCHALCEVOVÁ, A. Metodiky budování informačních systémů. 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2009. 205 s. ISBN 978-245-1540-3. 

(13) BRUCKNER, T. et al. Tvorba informačních systémů. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2012. 360 s. ISBN 978-80-247-4153-6. 

(14) KOCH, M. Informační management, Pořízení IS. Přednáška. Brno: Vysoké Učení 

Technické v Brně, 12. 3. 2015. 

(15) KOCH, M. a V. ONDRÁK. Informační systém a technologie. 3. vydání. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2008. 166 s. ISBN 978-80-214-3732-6. 



  

102 

 

(16) MOLNÁR, Z. Moderní metody řízení informačních systémů. 1. vydání. Praha: 

Grada Publishing, 1992. 347 s. ISBN 80-85623-07-2. 

(17) KOCH, M. Management informačních systémů - Metodická příručka pro 

kombinovanou formu studia. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

2006. 36 s. ISBN 80-214-3268-3. 

(18) KOCH, M. Informační management, Informační strategie. Přednáška. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, 26. 2. 2015. 

(19) KOCH, M., DOVRTĚL, J., HRŮZA, T., NENIČKOVÁ, H. Management 

informačních systémů. 2. přepracované vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2008. 193 s. ISBN 978-80-214-3735-7. 

(20) BOCIJ, P., CHAFFEY, D., GREASLEY, A., HICKIE, S. Business Information 

Systems. 2nd edition. Harlow: Prentice Hall, 2003. 801 pages.  

ISBN 02-7368-814-6. 

(21) BODDY, D., A. BOONSTRA and G. KENEDDY. Managing Information 

Systems - An organisational perspective. 1st edition. Harlow: Prentice Hall, 2002. 

262 pages. ISBN 02-7365-595-7. 

(22) MOLNÁR, Z. Manažerské informační systémy. 1. vydání. Praha: Česká technika 

– nakladatelství Českého vysokého učení technického v Praze, 2010. 115 s. ISBN 

978-80-01-04596-1. 

(23) GRASSEOVÁ, M., R. DUBEC a D. ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou 

manažera. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2010. 336 s. ISBN  

978-80-251-2621-9. 

(24) JAŠEK, R. Ochrana znalostí a dat v podnikových informačních systémech.  

1. vydání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2002. 115 s.  

ISBN 80-7318-095-2. 

(25) MOLNÁR, Z. Podnikové informační systémy. 2. přepracované vydání. Praha: 

Česká technika – nakladatelství Českého vysokého učení technického v Praze, 

2009. 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6. 

(26) ONDRÁK, V., SEDLÁK, P., MAZÁLEK, V. Problematika ISMS v manažerské 

informatice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014.  

ISBN 978-80-7204-872-4. 

(27) POUR, J. a M. LORENC. Podniková informatika. 1. vydání. Praha: Vysoká škola 

ekonomie a managementu, 2011. 163 s. ISBN 978-80-86730-78-3. 

(28) DOSKOČIL, R. Kvantitativní metody. 1. vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2011. 160 s. ISBN 978-80-214-4247-4. 

(29) NĚMEC, V. Projektový management. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2002. 

184 s. ISBN 80-247-0392-0. 

(30) VRANA, I. a K. RICHTA. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních 

systémů. Praha: Grada Publishing, 2005. 187 s. ISBN 80-247-1103-6. 



  

103 

 

(31) MOLNÁR, Z., JUŘENČÁK, B., RIESSLER, P., SODOMKA, P. Informační 

systém podniku. 1. vydání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta 

managementu a ekonomiky, 2001. 184 s. ISBN 80-238-6525-0. 

(32) MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2. rozšířené vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2000. 180 s. ISBN 80-247-0087-5. 

(33) VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování.  

1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009. 144 s. ISBN 978-80-247-3046-2. 

(34) REŽŇÁKOVÁ, M. Informační management pro informatiky, Investiční 

rozhodování. Přednáška. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 10. 11. 2014. 

(35) TOMÁŠ, J. Ekonomika podniku II., Investiční činnost podniku. Přednáška: Praha: 

Vysoká škola ekonomie a managementu, 19. 3. 2012. 

(36) MANAGEMENT MANIA. Průměrná procentní výnosnost. 

Managementmania.cz [online]. ©2015 [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/prumerna-procentni-vynosnost.  

(37) KARLACH, P. a M. HOJDAR. TCO – totální kostění. Business World. 2002,  

roč. III, č. 6, s. 48-49. 

(38) LAUDON, K. C. and J. P. LAUDON. Essentials of Management Information 

Systems. 5th edition. New Jersey: Prentice Hall, 2002. 512 pages.  

ISBN 01-3049-542-5. 

(39) KOCH, M. a V. BARTOŠ. Ekonomické ukazatele a manažerské informační 

systémy. 1. vydání. Projekt OPVK: Vzdělávání v nových směrech IT pro podporu 

ekonomických a řídicích procesů, 2011. 133 s. Registrační číslo: 

CZ.1.07/3.2.04/02.0031. 

(40) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Živnostenský rejstřík. rzp.cz 

[online]. ©2013 [cit. 2014-11-30]. Dostupný z: http://www.rzp.cz/cgi-

bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND. 

(41) ČESKO. Zákon č. 565 ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 1990, částka 92, s. 2106. Dostupný také z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=565~2F1990&rpp=15#se

znam. 

(42) NetMonitor - SPIR. Český Internet měl nejvíce uživatelů letos v březnu, roste  

i digitální reklama. Netmonitor.cz [Online]. Praha: Internet Info, 2014  

[Cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/cesky-internet-mel-

nejvice-uzivatelu-letos-v-breznu-roste-i-digitalni-reklama/. 

(43) KOCH, M. Informační management, Efektivita a efektivnost IS. Přednáška. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, 9. 4. 2015. 

(44) AZ SYSTÉMY. AZ systémy – software a komunikace. AZsystemy.cz [online]. 

©2015 [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: 

http://www.azsystemy.cz/software/hotelovy-software/. 



  

104 

 

(45) ABX RECEPCE R3. Hotelový systém ABX Recepce X3. AB-X.cz [online]. 

©2015 [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.ab-x.cz/. 

(46) AGNIS. Agnis hotelové a restaurační informační systémy. Agnis.cz [online].  

©2015 [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.agnis.cz/. 

(47) DECE HOTEL. Hotelový systém, restaurační software a směnárenský program. 

Decehotel.cz [online]. ©2015 [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: 

http://www.decehotel.cz/informace-hotelovy-system/recepce-hotelovy-software. 

(48) GUBI COMPUTER SYSTEMS. Komplexní řešení pro lázně i hotely. Gubi.cz 

[online]. ©2015 [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.gubi.cz/. 

(49) HORES. Hores komplexní hotelový software. Horesplus.cz [online]. ©2015  

[cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.horesplus.cz/. 

(50) COMARR. Hotelový software HOTEL 32. Comarr.cz [online]. ©2015  

[cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.comarr.cz/hotelovy-system/hotelovy-

software.php. 

(51) SOFTINES. Pokladní a rezervační systémy. Softines.cz [online]. ©2015  

[cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.softines.cz/produkty/8-hotelines.html. 

(52) HOTELTIME. Online systémová řešení. Hoteltime.cz [online]. ©2015 [cit. 2015-

01-31]. Dostupné z: http://www.hoteltime.cz/firma/cs/software/hotelovy-system. 

(53) ADMWIN. Hotelový systém HotelWin. Admwin.cz [online]. ©2015  

[cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.admwin.cz/nabidka/ucetni-program-

hotelovy-system/. 

(54) MEFISTO. Hotelový a restaurační software. Mefisto.cz [online]. ©2015  

[cit. 2015-01-31]. http://mefisto.cz/clanky/produkty_a_sluzby.html. 

(55) MERVIS. Hotelový rezervační a recepční systém Mervis. Mervis.cz [online]. 

©2015 [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.mevris.cz/online-rezervace. 

(56) MICROS. Micros Fidelio. Micros.cz [online]. ©2015 [cit. 2015-01-31]. Dostupné 

z: http://www.micros.cz/produkty/hotelove-systemy/. 

(57) PREVIO. Previo rezervační systém. Previo.cz [online]. ©2015 [cit. 2015-01-31]. 

Dostupné z: http://www.previo.cz/. 

(58) RAPID-SYSTEM. Hotelový recepční SW - REHOS. Rapid-system.cz [online]. 

©2015 [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://rapid-system.cz/hotelovy-recep-ni-

sw---rehos.html. 

(59) AIR BANK. Sazby a poplatky. Airbank.cz [online]. ©2015 [cit. 2015-01-31]. 

Dostupné z: https://www.airbank.cz/cs/pujcka/sazby-a-poplatky/. 

 

  



  

105 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1: Model plovoucího ledovce (Převzato ze (4, s. 106)) ....................................... 17 

Obr. 2: Ganttův diagram časového plánu implementace (Upraveno dle (4, s. 97)) . 23 

Obr. 3: Postup strategie (Převzato ze (18, s. 10)) ........................................................ 26 

Obr. 4: Porterův rozšířený model (Převzato ze (22, s. 16)) ........................................ 28 

Obr. 5: Základní rámec SWOT analýzy (Upraveno dle (23)) .................................... 28 

Obr. 6: Schéma analýzy rizik (Zpracováno dle (24, s. 63)) ......................................... 30 

Obr. 7: Graf přiměřené bezpečnosti (Převzato ze (26)) ............................................. 31 

Obr. 8: Základní schéma společnosti (Zdroj: vlastí zpracování) ................................ 38 

Obr. 9: Organizační struktura společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) ..................... 39 

Obr. 10: EPC diagram rezervace ubytování (Zdroj: vlastní zpracování) .................. 42 

Obr. 11: EPC digram ubytování (Zdroj: vlastní zpracování) ...................................... 44 

Obr. 12: Vývoj velikosti internetové populace ČR (Převzato ze (42)) ...................... 54 

Obr. 13: Rezervační modul (Zdroj: IS Agnis dle (46)) ................................................ 75 

Obr. 14: Online rezervace (Zdroj: IS Agnis dle (46)) .................................................. 76 

Obr. 15: Ganttův diagram projektu (Zdroj: vlastní zpracování) ................................ 85 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1: Struktura výdajů při dodavatelském řešení IS/IT (Převzato ze (32, s. 35)) 35 

Graf 2: Kategorie výběru a jejich důležitost (Zdroj: vlastní zpracování) .................. 64 

Graf 3: Váha jednotlivých modulů při hodnocení (Zdroj: vlastní zpracování) ......... 68 

Graf 4: Hodnocení jednotlivých kategorií (Zdroj: vlastní zpracování) ...................... 72 

Graf 5: Výsledky jemného výběru (Zdroj: vlastní zpracování) ................................... 73 

Graf 6: Porovnání způsobů financování IS (Zdroj: vlastní zpracování) .................... 90 

Graf 7:Vývoj TCO dle financování IS (Zdroj: vlastní zpracování) ............................ 92 

Graf 8: Očekávaná doba návratnosti (Zdroj: vlastní zpracování) .............................. 97 

Graf 9: Vývoj TCO, TBO a TVO (Zdroj: vlastní zpracování) .................................... 99 

 

  



  

106 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1: ERP systémy dle funkčního zaměření (Převzato ze (4, s. 150) ..................... 19 

Tab. 2: McFarlanův model (Upraveno dle (22, s. 60 a 19, s. 67)) ............................... 29 

Tab. 3: RACI matice procesu ubytování (Zdroj: vlastní zpracovávání) ..................... 45 

Tab. 4: SWOT analýza společnosti (Zdroj: vlastní zpracování).................................. 50 

Tab. 5: 7S analýza společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) ......................................... 51 

Tab 6: Porterův rozšířený model (Zdroj: vlastní zpracování) ..................................... 52 

Tab. 7: PEST analýza (Zdroj: vlastní zpracování) ....................................................... 53 

Tab. 8: McFarlanův model portfolia aplikací (Zdroj: vlastní zpracování) ................ 55 

Tab. 9: Matice hrubého výběru (Zdroj: vlastní zpracování dle (44 až 58)) ................ 63 

Tab. 10: Stupnice pro hodnocení (Zdroj: vlastní zpracování) ..................................... 65 

Tab. 11: Hodnocení referencí dodavatelů (Zdroj: vlastní zpracování) ....................... 65 

Tab. 12: Uživatelská přívětivost ABX Recepce R3 (Zdroj: vlastní zpracování) ........ 66 

Tab. 13: Uživatelská přívětivost Agnis (Zdroj: vlastní zpracování) ............................ 66 

Tab. 14: Uživatelská přívětivost Hores (Zdroj: vlastní zpracování) ........................... 67 

Tab. 15: Hodnocení uživatelské přívětivosti (Zdroj: vlastní zpracování) ................... 67 

Tab. 16: Hodnocení funkcionality (Zdroj: vlastní zpracování) ................................... 68 

Tab. 17: Porovnání licenčních nákladů (Zdroj: vlastní zpracování) .......................... 69 

Tab. 18: Výdaje na servisní služby (Zdroj: vlastní zpracování) .................................. 69 

Tab. 19: Výdaje na online rezervace (Zdroj: vlastní zpracování) ............................... 69 

Tab. 20: TCO jednotlivých systémů (Zdroj: vlastní zpracování) ................................ 70 

Tab. 21: Klasifikace TCO (Zdroj: vlastní zpracování) ................................................. 70 

Tab. 22: Hodnocení nákladů systémů (Zdroj: vlastní zpracování) ............................. 70 

Tab. 23: Hodnocení školení, konfigurace aj. (Zdroj: vlastní zpracování) .................. 71 

Tab. 24: Hodnocení zákaznické podpory a servisu (Zdroj: vlastní zpracování) ........ 71 

Tab. 25: Matice jemného výběru (Zdroj: vlastní zpracování) ..................................... 73 

Tab. 26: Doporučená onfigurace pracovní stanice (Zdroj: vlastní zpracování) ........ 80 

Tab. 27: Celkové náklady na pracovní stanici (Zdroj: vlastní zpracování) ............... 81 

Tab. 28: Náklady VPS (Zdroj: vlastí zpracování) ........................................................ 81 

Tab. 29: Identifikační listina (Zdroj: vlastní zpracování) ............................................ 83 

Tab. 30: Odhady trvání činností projektu (Zdroj: vlastní zpracování) ...................... 84 

Tab. 31: Ohodnocení pravděpodobnosti rizika (Zdroj: vlastní zpracování) ............. 86 



  

107 

 

Tab. 32: Ohodnocení dopadu rizika (Zdroj: vlastní zpracování) ................................ 86 

Tab. 33: Hodnoty rizik (Zdroj: vlastní zpracování) ..................................................... 86 

Tab. 34: Matice rizik (Zdroj: vlastní zpracování) ......................................................... 87 

Tab. 35: Výdaje na licenci – běžná koupě (Zdroj: vlastní zpracování) ....................... 88 

Tab. 36: Výdaje na licenci - splátky (Zdroj: vlastní zpracování) ................................ 89 

Tab. 37: Výpočet měsíční nákladů na pronájem IS (Zdroj: vlastní zpracování) ....... 89 

Tab. 38: Vývoj výdajů na licenci - pronájem (Zdroj: vlastní zpracování) ................. 89 

Tab. 39: Výdaje na software (Zdroj: vlastní zpracování) ............................................ 91 

Tab. 40: Výdaje na hardware (Zdroj: vlastní zpracování) .......................................... 91 

Tab. 41: Výdaje na služby v Kč (Zdroj: vlastní zpracování) ....................................... 91 

Tab. 42: TCO na zavedení IS (Zdroj: vlastní zpracování) ........................................... 91 

Tab. 43: Porovnání TCO při rozdílném financování IS (Zdroj: vlastní zpracování) 92 

Tab. 44: Průměrné roční statistiky ubytování (Zdroj: vlastní zpracování) ............... 94 

Tab. 45: Výpočet navýšení rezervací (Zdroj: vlastní zpracování) ............................... 95 

Tab. 46: Varianty navýšení tržeb (Zdroj: vlastní zpracování) .................................... 95 

Tab. 47: Přehled výdajů a příjmů v Kč (Zdroj: vlastní zpracování) .......................... 96 

Tab. 48: Pomocná tabulka pro výpočet PP (Zdroj: vlastní zpracování) .................... 97 

Tab. 49: Výpočet doby návratnosti (Zdroj: vlastní zpracování) ................................. 97 

Tab. 50: Výpočet Net Cash Flow (Zdroj: vlastní zpracování) ..................................... 98 

Tab. 51: Výpočet průměrné procentní výnosnosti (Zdroj: vlastní zpracování) ......... 98 

Tab. 52: Výpočet TVO (Zdroj: vlastní zpracování) ...................................................... 98 

Tab. 53: Vývoj TCO, TBO a TVO v Kč (Zdroj: vlastní zpracování) ......................... 99 

 

  



  

108 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

∅𝐶𝐹 – průměrný roční výnos 

AAR – Average Rate of Return, průměrná procentní výnosnost  

aij – optimistický odhad trvání činnosti 

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line 

APS - Advanced Planning System 

BI – Business Intelligence 

bij – pesimistický odhad trvání činnosti 

CFn – Net Cash Flow 

CRM – Customer Relationship Management  

CPU – Central Processing Unit, centrální procesorová jednotka 

ČNB – Česká národní banka 

D - dopad 

DC – datové centrum 

DPH – daň z přidané hodnoty 

DPPO – daň z příjmů právnických osob 

EPC - Event-driven Process Chain 

ERP – Enterprise Resource Planning 

H - hodnota 

HDD – Hard Disk Drive, pevný disk 

HIS – Hotel Information System, hotelový informační systém 

HW - Hardware 

ICT – Information and Communication Technologies 

IČO – identifikační číslo osoby 

IS – Information System 

IT – Information Technology 

KV – kapitálové výdaje 

ME – Millennium Edition 

mij - nejpravděpodobnější (modální) odhad trvání činnosti 

MIS – Management Information System, manažerský informační systém  

OS – Operational System, operační systém  

P - pravděpodobnost 

p. a. – per annum, ročně 

PERT – Program Evaluation and Review Technique 

PIS – podnikový informační systém 

PP – Payback Period, doba návratnosti 

RAM – Random-Access memory, operační paměť 

SC – Supply Chain 

SCM – Supply Chain Management  

SLA – Service Level Agreement, smlouva o poskytování služeb  

t – Time, čas 

TCO – Total Cost of Ownership, celkové náklady vlastnictví 

VPS – Virtual Private Server, virtuální privátní server 

yij – střední doba trvání činnosti    



  

109 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Vzor licenční smlouvy



  

 

 

Příloha č. 1: Vzor licenční smlouvy 

Následující strany obsahují vzor licenční smlouvy, která je ekvivalentem smlouvy o 

poskytování služeb neboli SLA, z anglického Service Level Agreement. Smlouva se 

vystavuje s aktuálními údaji těsně před jejím uzavřením, proto by její předvyplnění delší 

dobu před realizací samotného projektu neodpovídalo skutečnosti. Příloha proto obsahuje 

pouze vzor kontraktu, ze kterého jsou ovšem patrná všechna smluvní ujednávaní, jakými 

jsou například práva a povinnosti nabyvatele, povinnost mlčenlivosti, zákaznická 

podpora a servis aj.  

 



LICENČNÍ SMLOUVA  

číslo 2015xxx 

dle § 46 a následujících zákona č.  121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) k výkonu práv užívání systému AGNIS.  

 

§ 1 
Smluvní strany 

 

 1. Poskytovatel licence AGNIS,  s.r.o.    

Jiráskova 762 

790 01 Jeseník                                                          

 Zastoupená         Ing. Miroslav Malý – jednatel 

IČO                         267 95 736 

DIČ                  CZ26795736 

Bankovní spojení ČSOB Jeseník,  212771392 / 0300  

Zodpovědná osoba Eduard Filipčík 

Společnost zapsaná u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26366. 

dále jen „Poskytovatel“ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

2. Nabyvatel  

  

 Provozovna  

   

   

   

   

      

dále jen „Nabyvatel“ 

 

 

 

 

 

Zastoupená    

IČO    

DIČ CZ 

Zodpovědná osoba  

Společnost zapsána Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 



§ 2 
Předmět  smlouvy 

Touto smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytnout Nabyvateli oprávnění k výkonu práv užívání informačního 
systému AGNIS (dále jen „systém“) v rozsahu, způsobem a za podmínek uvedených v této licenční smlouvě. 
Nabyvatel se zavazuje za tuto licenci zaplatit odměnu určenou touto smlouvou. Systém a všechna autorská práva 
s předmětem smlouvy spojená jsou majetkem společnosti AGNIS s.r.o, Nabyvateli nevznikají vlastnická práva 
k systému.  
 

Modul Bližší specifikace Síť Počet 
stanic 

Cena v Kč               
(bez DPH) 

Recepce  Ano 3  

     

     

     

     

Restaurační provoz     

Pokladna do 50-ti míst    

Sklady potravin do 5-ti skladů    

Kuchyně     

     

     

 Cena licence bez DPH 19%  

  

 § 3 
Licenční ujednání 

1. Systém zahrnuje počítačový software, datové soubory, softwarový klíč a dokumentaci v elektronické 
nebo tištěné formě. 

2. Systém je chráněn autorským zákonem a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími 
dohodami o duševním vlastnictví. 

3. V případě zakoupení síťové verze smí Nabyvatel instalovat k užívání jen jednu kopii systému na jeden 
server. Takto nainstalovaný systém lze používat jen na vymezeném počtu stanic uvedených v  §2 této 

smlouvy. 

4. Každá instalace systému je chráněna softwarovým klíčem.  Platnost klíče je časově omezena na dobu 
jednoho roku. 31 dnů před vypršením platnosti klíče je uživatel na tuto skutečnost systémem opakovaně 
upozorňován. Pokud Nabyvatel nemá vůči dodavateli žádné závazky, zavazuje se dodavatel bezodkladně a 
bezplatně prodloužit platnost softwarového klíče na další období. 

5. Nabyvatel je oprávněn ke zhotovení záložní kopie systému. Tato záložní kopie smí být použita výhradně 
k archivním účelům. 

6. Systém ani jeho jednotlivé části, či práva k němu nelze pronajímat, propůjčovat ani jakkoliv jinak dále 
šířit třetím osobám. V případě takového  porušení práv k nehmotným statkům Poskytovatele je Nabyvatel 
povinen zaplatit Poskytovateli vedle náhrady škody také smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč. 

7. Veškerá práva v rámci této smlouvy je možno převést jen na právního nástupce Nabyvatele. S tímto 
novým Nabyvatelem bude uzavřena nová smlouva, jejímž obsahem bude převod práv k užívání systému. 
 
8. Systém se  nesmí  použít způsobem, který by jakkoli ohrožoval či porušoval   autorská    práva  výrobce. 
Je zakázáno zejména pořizování kopií programu  (s výjimkou pořízení  kopií  za  účelem  zálohy),   dále 
nesmí program reprodukovat, měnit, modifikovat, dekompilovat, převádět  ze  strojového  kódu,  zpětně 
analyzovat  nebo  z  něj zpracováním vytvářet odvozená díla. Všechna  výslovně  neudělená  práva  jsou 



vyhrazena. Jakákoli  kopie programu, kterou je povolena učinit na základě této smlouvy musí obsahovat celý 
copyright i další oznámení, která jsou uvedena u originální kopie programu. 

 

§ 4 
Cenová ujednání, platební podmínky, prodlení a jeho následky 

1.  Koupě 

Odměna za poskytnutí licenčních práv je stanovena ve výši  000.000,- Kč bez DPH 19% dohodou 

Poskytovatele a Nabyvatele. Cena je splatná do 14 dnů od doručení faktury. V případě neuhrazení zaniká 
Nabyvateli oprávnění k užívání systému. 

1. Pronájem trvalý 

Systém AGNIS se Nabyvateli pronajímá za měsíční částku 0.000,-Kč bez DPH 19%. V případě 

neuhrazení dvou měsíčních splátek zaniká Nabyvateli oprávnění k užívání systému. V případě zániku 
oprávnění k užívání systému nebo pokud Nabyvatel vypoví  smlouvu, již uhrazené platby za pronájem mu 
nebudou vráceny.  

1. Pronájem na zkoušku 

Systém AGNIS se Nabyvateli pronajímá za měsíční částku 0.000,-Kč bez DPH 19%. Po maximálně 

třech měsících, na základě ověření funkčnosti systému, může dojít k odkoupení za cenu uvedenou ve 
smlouvě, poníženou o již zaplacené splátky. Pokud Nabyvatel systém neodkoupí, nebo vypoví smlouvu, 
oprávnění k užívání systému zaniká a již uhrazené platby za pronájem nebudou vráceny. V případě 
neuhrazení dvou měsíčních splátek zaniká Nabyvateli oprávnění k užívání systému. 

2. V ceně programů je zahrnuta samotná licence na systém, zákaznická podpora na jeden rok, síťová 
verze pro tři stanice, první cestovné zdarma. Dále je v ceně programů zahrnuto celkem 0 hodin servisních 

prací pracovníků Poskytovatele určených pro instalaci programů na počítač nebo na počítačovou síť 
Nabyvatele, konfiguraci systému v souladu s charakterem provozovny a úvodní zaškolení uživatele. Pokud 
služby a cestovní náklady spojené se zaváděním systému.přesáhnou rámec této smlouvy, budou tyto další 
služby Nabyvateli účtovány dle platného ceníku společnosti AGNIS s.r.o. 

3. Pokud Nabyvatel neuhradí fakturovanou částku ve lhůtě do 14 dnů po splatnosti faktury, Poskytovatel jej 
písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) upozorní na neplnění závazků s výzvou k jejich 
zaplacení. V případě, že dlužná částka nebude Nabyvatelem uhrazena ani do 5 dnů po doručení tohoto 
upozornění Poskytovatelem Nabyvateli, je Poskytovatel oprávněn pozastavit s okamžitou platností 
poskytování všech dalších plnění a služeb vyplývajících z této Smlouvy, a to až do dne řádného zaplacení 
celkové dlužné částky, včetně jejího příslušenství. O uplatnění tohoto práva „pozastavení“ všech plnění dle 
Smlouvy bude Poskytovatel informovat Nabyvatele písemně (též faxem) nebo e-mailem. Nabyvatel bere na 
vědomí, že po dobu trvání tohoto práva „pozastavení“ není Poskytovatel odpovědný za jakoukoliv škodu 
vzniklou Nabyvateli v důsledku pozastavení výkonu této činnosti. Poskytování dalšího plnění dle této 
Smlouvy bude obnoveno po uhrazení dlužné částky, včetně vyúčtovaných úroků z prodlení. 

4. V případě prodlení s uhrazením faktury se Nabyvatel zavazuje uhradit Poskytovateli sjednaný úrok 
z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.  V případě, že toto prodlení Nabyvatele 
bude delší než 7 kalendářních dnů, byla smluvními stranami sjednána vedle úroku z prodlení smluvní pokuta 
v paušální výši 50,- Kč za každý den prodlení bez ohledu na výši dlužné částky.  Ujednání o smluvní pokutě 
nezbavuje Poskytovatele  práva požadovat náhradu vzniklé škody v celém rozsahu. 

5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Nabyvatel neuhradí Poskytovateli dlužnou částku, je 
Poskytovatel oprávněn pověřit vymáháním dlužné částky třetí osobu, zejména advokáta, dále společnost 
zabývající se vymáháním pohledávky příp. též jinou osobu – zmocněnce, s právem požadovat úhradu 
vzniklých nákladů vynaložených na vymáhání. V případě využití služeb advokáta bude při vyúčtování 
postupováno dle vyhl. č. 177/1996 Sb. (za každý úkon právní pomoci příslušná sazba v závislosti na výši 
vymáhané částky, přičemž za 1 úkon je považováno převzetí věci, další úkon - sepis výzvy k zaplacení atd.). 
Smluvní strany se dále dohodly, že za vymáhání dlužné částky prostřednictvím specializované společnosti či 
jiného zmocněnce, uhradí Nabyvatel Poskytovatele náklady na vymáhání, jejichž výše byla smluvními 
stranami odsouhlasena částkou ve výši odpovídající počtu hodin na vymáhání, a to za každou vynaloženou 1 
hodinu zmocněnce částku ve výši 500,- Kč bez DPH a dále cestovní výdaje  ve výši 10,- Kč bez DPH za 1 
km cesty ze sídla zmocněnce do místa sídla, kanceláře, bydliště (apod.) Nabyvatele nebo jeho zástupců, 
zaměstnanců a zpět. Nárok na náhradu uvedených nákladů má Poskytovatel i tehdy, pokud vyšle svého 
zmocněnce k vypátrání Nabyvatele v případě, že jím sdělené poštovní adresy, telefony nejsou funkční. 
V případě vzniku dalších nákladů (dopravné, nasazení technika apod.) má Poskytovatel nárok na jejich 
náhradu v prokázané výši. 

                                                                   § 5 
Záruky 

1. Na systém AGNIS je poskytnuta záruka 1 rok ode dne udělení licence. 



2. Systém AGNIS plní jen ty funkce, které byly předvedeny v demoverzi a které jsou popsány 
v dokumentaci. Poskytovatel nezaručuje, že systém vyhovuje všem požadavkům Nabyvatele.  

3. Poskytovatel neručí za škody způsobené závadou na technickém zařízení, chybnou obsluhou 
technického zařízení,  Nabyvatelovou neznalostí předpisů v době zpracování, nesprávným využitím 
získaných výsledků a škody vzniklé nesprávným provozováním systému. 

4. Poskytovatel neručí za správné fungování systému AGNIS, pokud došlo ke změně konfigurace 
hardware nebo software, která nebyla s Poskytovatelem konzultována.  

5. V případě škody zaviněné Poskytovatelem je výše náhrady omezena maximálně částkou rovnající se 
ceně sjednané za poskytnutí práv k užívání  modulu, který škodu způsobil. Odpovědnosti za vady 
programu se může Poskytovatel zprostit dodáním nové, dokonalejší verze.  

    §6 
 Servis 

1.  Poskytovatel poskytne Nabyvateli pomoc při: 
- havárii systému do 48 hodin po jeho nahlášení 
- opravě a rekonstrukci dat dle dohody, nejpozději do 3 pracovních dnů od objednání 

2. Poskytovatel poskytne Nabyvateli osobní konzultace, servisní služby a speciální programové úpravy na 
základě objednávky Nabyvatele. 

3. Poskytnuté servisní služby budou Nabyvateli účtovány dle platného ceníku společnosti AGNIS s.r.o. 
Aktuální ceník našich služeb bude předán jako součást této smlouvy, dále je trvale k nahlédnutí na 
našich internetových stránkách nebo ceník bude na požádání dodán. V případě úpravy cen za služby 
bude Nabyvatel  o této změně písemně informován.  

   § 7 
Zákaznická podpora 

1. Zákaznická podpora je služba Nabyvateli, která zahrnuje 
a) Promptní opravu věcných, početních, algoritmických a funkčních chyb, které se mohou projevit při 

používání systému. 
b) Průběžné udržování systému AGNIS v souladu s aktuální českou legislativou. 
c) Vývoj systému v souladu se všeobecným vývojem hardware a operačních systémů. 
d) Vývoj systému v souladu s moderními informačními technologiemi . 
e) Vývoj systému po stránce analytické propracovanosti,  rozšiřování nabízených funkcí a komfortu.  
f) Bezplatný přístup k aktualizaci nejnovějších verzí programů na internetu 24 hodin denně a 7 dní 

v týdnu, na vyžádání je možno zaslat na pevném nosiči poštou. 
g) Základní telefonickou podporu v pracovní dny od 07:00 do 15:30. 
h) Slevu až 25% při nákupu dalších  licencí systému Agnis. Výše slevy se určuje dohodou 

Poskytovatele a Nabyvatele. 
i) Zvýhodněnou hodinovou sazbu za služby. 

2. Cena zákaznické podpory je stanovena z ceny licence, vypočtené dle platného ceníku ve výši 18% z 
ceny licence, tj.  0,- Kč bez DPH na jeden rok. 

 

§ 8 
Práva a povinnosti Nabyvatele 

1. Nabyvatel má právo na konzultace s Poskytovatelem a zákaznické podpory za ceny dle platného ceníku 
Poskytovatele, jen pokud k němu nemá nevyřízené závazky. 

2. Nabyvatel má právo si sjednat školení k systému nebo základní školení obsluhy PC za ceny dle platného 
ceníku Poskytovatele. 

3. Nabyvatel má povinnost jmenovat správce systému, který je současně hlavním konzultantem s 
Poskytovatelem. 

4. Nabyvatel má povinnost udělat všechna dostupná opatření k zamezení nelegálního šíření systému. 

5. Nabyvatel je povinen si zajistit zálohování dat, aby riziko škody způsobené ztrátou dat nebo poškozením 
bylo vyloučeno. Průběžné zajišťování přiměřené a obvyklé ochrany dat zálohováním je součástí obecné 
povinnosti Nabyvatele k prevenci škod. 

 

 
§ 9 

Povinnost mlčenlivosti 

 



1. Poskytovatel bere na vědomí, že veškeré informace o skutečnostech týkajících se Nabyvatele, jeho 
podnikatelské činnosti s výjimkou informací všeobecně známých a další skutečnosti, jejichž zveřejnění 
by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména Nabyvatele, získané 
v jakékoli formě v souvislosti s plněním této smlouvy, jakož i veškeré obchodní a technické informace, 
které mu byly sděleny (dále jen "důvěrné informace") se považují se za důvěrné ve smyslu ustanovení § 
271 obchodního zákoníku a pokud Nabyvatel odpovídajícím způsobem zajišťuje ve smyslu ustanovení 
§ 17 obchodního zákoníku jejich utajení, jsou předmětem obchodního tajemství. 

2. Poskytovatel se zavazuje o všech důvěrných informacích zachovávat mlčenlivost po dobu platnosti této 
Smlouvy a 2 roky po jejím skončení. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích však podle 
příslušného právního předpisu trvá bez časového omezení. 

§ 10 
Další ujednání 

1. Předpokladem úspěšného používání systému AGNIS je základní znalost obsluhy osobního počítače. 

2. Součástí dodávky systému AGNIS je dodávka  SQL serveru FireBird 1.5 v binární podobě, který je šířen 
bezplatně pod licencí IPL (InterBase Public Licence). Úplný text licence je k dispozici na 
www.firebirdsql.org v sekci Documentation, zdrojové texty SQL serveru FireBird jsou k dispozici na 
www.firebirdsql.org v sekci Download. 

3. Rozšíření licence nad rámec vymezený § 2 je možné pouze dodatkem k této smlouvě. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost prvopisu. Poskytovatel obdrží 
jedno a Nabyvatel jedno vyhotovení. 

5. Změny a doplňky této smlouvy je možné provést písemně a po podpisu odpovědnými zástupci obou 
stran se stávají součástí této smlouvy. 

6. Nabyvatel může jednostranně odstoupit od Smlouvy, neplní-li Poskytovatel své povinnosti řádně v 
souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy po dobu delší než 30 (třicet) dnů a to i přestože 
byl na toto prodlení Nabyvatelem písemně upozorněn a byla mu dána dostatečná doba na nápravu.  

7. Poskytovatel může jednostranně odstoupit od Smlouvy, jestliže je nabyvatel v prodlení se splněním 
některého peněžitého závazku (platby) déle než 30 (třicet) dnů, a to i přestože byl na toto prodlení 
Poskytovatelem písemně upozorněn a byla mu dána dostatečná doba na nápravu. 

8. Platnost smlouvy končí porušením licenčních práv Nabyvatelem. 

9. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení s uvedením příslušného 
důvodu druhé smluvní straně.   

10. Smlouva může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

 

 

 

Za poskytovatele :   Ing. Miroslav Malý  Za nabyvatele :   

                            jednatel společnosti                                           

 

Datum podpisu:     Datum podpisu: 
 
 
 
 
 
 
                
                Smlouva byla vystavena dne :  
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