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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou společnosti Skládka Hraničky spol. 

s r.o. a jejím následným návrhem na změny ve vztahu k informačnímu systému 

společnosti. Analýza podnikového informačního systému se bude provádět pomocí 

metody HOS 8, která je vyvíjena doc. Ing. Milošem Kochem CSc. na fakultě 

podnikatelské VUT Brno. Výstupy této analýzy odhalí slabé stránky podniku, které by 

měly být odstraněny v následném návrhu změn.  

Abstract 

This master´s thesis cointains analysis of company Skládka Hraničky spol. s r.o. 

and following proposal and modification in relation with the information system. The 

analysis is based on HOS 8 method, doc. Ing. Miloš Koch CSs. is still impoving it at the 

faculty of business and management at Brno University of technology. Conclusions 

from this analysis show us weaknesses of the company, which we should eliminate in 

the last kapitol.  
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ÚVOD 

Společnosti, působící v oblasti odpadového hospodářství obvykle využívají 

k pracovním činnostem informační systém. Tento systém často není optimalizován a 

podniky pracují s více systémy najednou. Ty mezi sebou nijak nekomunikují a celková 

doba trvání zpracování procesu je zbytečně dlouhá. Aby podnik lépe využíval své 

zdroje, je potřeba společnost analyzovat a určit stávající nedostatky v systému.  

Skládka Hraničky spol. s r.o. je právě takovým nevyhovujícím případem. 

Konkurence v odpadovém hospodářství je minimální, tím pádem společnost nemá 

potřebu dále se zlepšovat. Bohužel skládky odpadů jsou dosti limitovány legislativními 

nařízeními. Budoucnost skládkování odpadu je tedy téměř u konce. Podle součastných 

zákonů by nejpozději do roku 2024 měly být veškeré skládkovací prostory zrušeny. 

   Společnost by se měla začít více věnovat druhotným službám, které nabízí. I 

když 80% přijmu, plyne právě ze skládkování odpadu, je třeba se zaměřit na možné 

příležitosti v této oblasti. Na to aby společnost mohla využít veškerý svůj potencionál, 

je třeba mít kvalitní IT zázemí, které bude sloužit k dalšímu strategickému rozvoji 

společnosti. 

Podnik by tedy měl inovovat svůj dosavadní informační systém na vyšší úroveň, 

aby zaštitoval také agendy jako sběrný dvůr, překladiště, kompostárna, kovošrot, výkup 

elektro odpadu či výrobu. Tím by se měla zajistit další budoucnost společnosti, přestože 

již nebude jejím hlavní činností likvidace odpadu, ale jeho další zpracování.  
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2 Cíle a metodika práce 

2.1 Vymezení problému 

Skládka Hraničky spol. s r.o. funguje na trhu více jak 15 let, avšak její 

informační struktura je velice zaostalá a nedisponuje žádným komplexním informačním 

systémem. Práce zaměstnanců je tedy dosti neefektivní. Pracovníci používají více 

samostatných řešení, které spolu ovšem nejsou kompatibilní. Z toho vyplývá, že 

společnost neefektivně využívá finanční prostředky a zaměstnanci jsou nadmíru zatíženi 

přebytečnými činnostmi. 

2.2 Cíl práce 

Cílem práce je tedy navrhnout takové nové řešení, které by vyřešilo stávající 

problém s neefektivním nakládáním se zdroji. Bude vybrán nový informační systém, se 

zaměřením na odpadové hospodářství. Vedení společnosti si ale klade určitá omezení, 

která musí být dodržena.  

2.3 Metody a postup zpracování 

Práce bude nejprve podrobena analýze HOS 8, která jednoznačně určí slabé 

stránky podniku. Poté se určí priority informačního systému a vytvoří se matice kritérií, 

která rozhodne, jaký informační systém bude vybrán. Bohužel odpadové hospodářství je 

velice specifická oblast, která nenabízí dostatek kvalitních řešení, proto se bude vybírat 

pouze ze dvou informačních systémů. 
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3 Teoretická východiska práce  

V první částí diplomové práce jsou uvedena základní teoretická východiska, 

která jsou nezbytně nutná k pochopení souvislostí a interpretace této práce.  

3.1 Základní pojmy 

Data 

Data se dají považovat za základní informatické stavební kameny dnešní doby. 

Objevují se všude kolem lidí ve tvaru obrázků, zvuků, textu, kódu, obrazu, prakticky 

čehokoliv co lze zachytit a dále s nimi pracovat. Data lze chápat jako základní 

„surovinu“, se kterou je potřeba dále pracovat, aby vyšel na povrch její význam. 

Samotný text, kód či obrázek mají nevypovídající hodnotu, pokud příjemce nezná 

kontext [1]. 

Informace 

Existuje mnoho definicí popisující, co to vlastně informace jsou. Tyto definice 

jsou dosti volné a intuitivní, proto si je každý člověk může vyložit podle svého. Podle T. 

J. Beckmana jsou informace data, která jsou organizovaná, strukturovaná, 

interpretovaná a sumarizovaná. Podle T. Vejlupka jsou informace data, která obsahují 

odpověď na otázky: kdo?, co?, kde?, kdy? [1].  

Nebo například Truneček uvádí: „Informace je podmnožina poznatků, která je 

někým použita v konkrétní situaci pro řešení problémů“ [2, s. 14].  
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Životní cyklus informace: 

 „Získávání informace 

 Zpracování informace 

 Pořádání informace 

 Uchování informace 

 Vyhledávání informace 

 Zpřístupnění informace 

 Distribuce informace 

 Používání informace 

 Vyhodnocování informace 

 Aplikace informace“ [3] 

Podle [4] existuje celá řada definic pojmu informace, avšak je třeba rozlišovat 

pohled na tuto informaci. V syntaktickém pohledu se člověk orientuje na vnitřní 

strukturu informace, souvislosti mezi znaky, ze kterých je tvořena, a to bez ohledu 

významu pro příjemce. Sémantický pohled zdůrazňuje obsahovou stránku informace, 

avšak opět bez významu pro příjemce. Na rozdíl od pragmatického pohledu, který je 

směřován k praktickému využití, tedy informace má pro příjemce význam. S tímto 

pohledem se ztotožňuje nejvíce manažerů či špičkových světových podnikatelů, kteří 

informaci chápou jako klíčový faktor při rozhodovacím procesu, nejen v podnikání, ale 

i ve společenském životě. 

Znalost 

Znalost je informace s přidanou hodnotou, která dává věci do určitých 

souvislostí. Znalosti závisejí na zkušenostech, interpretaci, poznání či porozumění, 

pokud tedy má člověk tyto předpoklady, je pro něho snazší se rozhodovat. Z toho také 

plyne, že jedna událost může přinést různé postřehy a poznatky pro více osob, potom se 

znalosti liší a lze tedy říci, že se jedná o silně subjektivní pohled. Znalosti se dají různě 

přenášet, šířit, aplikovat, organizovat, vyhledávat, nedají se však řídit, jejich nositelem 

je člověk [3].  

 



13 

 

Životní cyklus znalosti: 

 „Tvorba, získání 

 Uchování 

 Sdílení, šíření 

 Používání, aplikace“ [3] 

Znalosti se dají rozdělit na tacitní a explicitní. Explicitní znalosti jsou takové, 

které se dají vyjádřit formálním jazykem a slouží ke komunikaci, dají se archivovat, 

sdílet, přenášet. V IT segmentu se jedná o datové sklady, databáze, kartotéky či diáře. 

Tacitní znalosti jsou skryty v mysli jedince, je velice těžké je předávat dále. Většinou 

jsou tyto znalosti spjaty s určitými činnostmi, rutinami, nápady, hodnotami, lidskou 

důvěrou, atd. [1]. 

Proces 

„Proces je definován jako soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně 

působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy. Činnosti využívají zdrojů (lidí, 

nástrojů, materiálů, apod.). Proces může mít více vstupů a také více výstupů“.[5, s. 25]  

Proces je zahájen přesně určenou událostí. Ty jsou v praxi odlišné. Mezi jejich 

základní typy patří: 

 Vstup (informací, lidí, materiálu) příjem objednávky automaticky spustí proces 

vyřízení objednávky. 

 Čas: spouští procesy, dle předem nastavených parametrů např. každé úterý se 

zkontroluje stav zásob na skladě. 

 Interní potřeba změny: nové nápady pracovníků, možné inovace produktů či 

služeb. 

 Výjimečný stav: neočekávaná událost, jako je porucha výrobní linky, která 

spouští proces oprav [5]. 
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Procesy lze dále dělit na: 

 Základní – stěžejní procesy, které mají rozhodující podíl na výkonnosti a 

kvalitě celého podniku. Jsou jimi zajišťovány podnikové aktivity, které jsou 

spojené s uspokojováním zákazníka. 

 Podpůrné – již podle názvu lze odvodit, že se jedná o procesy, které 

napomáhají procesům základním. Jejich hlavní funkce spočívá k vytváření 

„podhoubí“ pro procesy základní, které se plně věnují pouze rozhodování. 

 Řídící – jsou procesy, kterými podnik definuje svoji organizaci a administrativní 

akty. Aby mohly základní a podpůrné procesy fungovat správně, je třeba 

vytvořit vymezení, ve kterém se tyto procesy můžou realizovat. K tomu slouží 

podnikové řády, směrnice, pravidla a jiné [5]. 

Procesy se také dále můžou členit podle jejich vztahu k subjektům, které do nich 

vstupují. Z tohoto pohledu lze procesy dělit na: 

 Interní – interní procesy probíhají pouze v rámci jednoho podniku, popř. jedné 

její dílčí části (oddělení, divizi). Je charakteristické, že souvisí pouze s tímto 

podnikem a jejími zaměstnanci. Jedná se např. o řízení výroby produktu 

v daném podniku. 

 Externí – externí někdy nazývané mezipodnikové procesy se zabývají vztahy 

k externím subjektům (dodavatelé, finanční úřad), které přesahují hranice 

podniku. Charakteristické pro tyto procesy je, že činnosti se rozdělí mezi různé 

subjekty, které mezi sebou spolupracují a podílí se na výsledném produktu 

společně [5].  

Celkový pohled na proces pak lze vidět na obrázku č. 1, který ilustruje, které 

činnosti vstupují do procesu a co je cílem procesu. 
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Obrázek 1: Model procesu (zdroj: [5, s. 26]) 

Systém vs. informační systém 

Nejprve si objasníme pojem systém, jehož definici využijeme podle [5, s. 23] 

„Systém je účelově definovaná neprázdná množina prvků a množina vazeb mezi 

nimi, přičemž vlastnosti prvků a vazeb mezi nimi určují vlastnosti (chování) celku“. 

Obecně platí, že pro takto definovaný systém se především identifikuje: 

 Účel systému – cíl, kterého chceme dosáhnout. 

 Struktura systému – vazby mezi prvky systému. 

 Vlastnosti systému – celkové chování systému. 

 Vlastnosti vazeb – vazby, které ovlivňují celkové chování systému. 

 Okolí systému – prvky, které již nepatří do systému, ale velkou měrou jej 

ovlivňují. 

 Subsystémy – v případě, že je systém příliš složitý se dá rozdělit na dílčí 

subsystémy [5]. 

V informatice se takový systém nazývá informační systém. Cílem informačního 

systému je správné zpracování informací a jeho následné předání dalšímu systému. 

Tento systém je tvořen lidmi, vhodnými nástroji ke zpracování a metodami. Tři 

primární komponenty pak tvoří: 
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 Vstup – zahrnuje prvky, které mají zachytit budoucí informace a další vstupy, 

které se dál předávají na zpracování. 

 Zpracování – zahrnuje prvky, které zajišťují přesun vstupů do daného výstupu.  

 Výstup – obsahuje prvky, které dané informační vstupy předají uživateli. 

Takto popsaný systém je pak dále rozšířen o komponenty, které zajišťují jeho 

řízení a následnou zpětnou vazbu. Celkový pohled na informační systém je pak 

naznačen na obrázku č. 2. 

Komponenta řízení obsahuje tyto aktivity: nastavení standardů zpracování, 

měření vyhovění standardů a vyvolání akcí, které se snaží eliminovat odchylky od 

standardů. Zpětná vazba zahrnuje mechanismus, který na základě výstupů ovlivňuje 

budoucí vstupy do zpracování. Tento mechanismus je základem systémů pro podporu 

rozhodování, kdy daný výstup opravuje budoucí vstup, který směřuje k dalšímu 

rozhodnutí. Pro srovnání výše uvedených poznatků lze použít odbornou definici podle 

[5, s. 25]:  

„Informační systém představuje konzistentní uspořádanou množinu komponent 

spolupracující 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“. 

 

Obrázek 2: Komponenty informačního systému (zdroj: [5, s. 24]) 
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3.2 Podnikový informační systém 

Účelem informačního systému v podniku je kooperace (podpora) mezi ICT 

(Informační a komunikační technologií) a podnikovými procesy. V současné době 

přichází spolu s podnikovým informačním systémem i nové obchodní možnosti, nové 

podoby podnikání či zvyšování celkové efektivnosti procesů v podniku. Podnikový 

informační systém je kombinací lidí, ICT a dat. Lidé hrají důležitou roli v informačním 

systému. Obecně se rozdělují mezi lidi – uživatele informací a informatiky. Uživatele 

informací představuje skupina zaměstnanců, kteří pracují s IS a využívají jeho výstupů. 

Jsou to zaměstnanci klasických podnikových oddělení jako účtáren, personální, 

obchodní, technické, analytické oddělení aj. [5]. Podle [5, s. 29] role uživatele tak počítá 

s těmito body:  

 „Samostatná obsluha aplikační software a interpretaci získaných výsledků, 

 sledování a analýzy stavu provozovaných aplikací, specifikací případných 

problémů, 

 formulaci nových potřeb a požadavků vzhledem k potřebám podniku i ke 

změnám v legislativě, 

 určení vazeb dané aplikace k ostatním aplikacím, 

 formulace zadání nových, resp. rozvoje stávajících aplikací IS/ICT.“ 

3.2.1 Životní cyklus podnikového informačního systému 

Zavádění nových podnikových informačních systému bývá spojeno s velkými 

problémy, které často znehodnocují nemalé finanční prostředky do nich vložené. Při 

samotném nasazení informačního systému se často postupuje podle implementační 

metodiky. Tyto metodiky obsahují celou řadu společných postupů či řešení, 

avšak některé činnosti se časově odlišují. Základní čtyři společně se vyskytující znaky 

se nacházejí a zároveň charakterizují každý IT projekt, patří mezi ně: 
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 Cíl projektu je vždy trojrozměrný, jedná se o tzv. trojimperativ projektu, kde 

proti sobě stojí čas strávený projektem, náklady na projekt a kvalita projektu 

(cíle). 

 Projekt je jedinečný, vždy ho tvoří jiný unikátní tým. 

 Projekt je realizován vždy za využití lidských a materiálních zdrojů. 

 Projekt je realizován za běžného provozu organizace, ve které dochází k sladění 

cílů organizace, od kterého jsou odvozeny priority řešení, principy spolupráce 

podnikových činností a také vymezení časových a lidských zdrojů [4]. 

Samotné etapy životního cyklu lze vnímat jako posloupnost činností, které je 

nutné provést, aby byl projekt úspěšný. V těchto etapách jsou určeny charakteristiky a 

důležité aspekty, které je třeba dodržet. Důležité je také dodržet časový harmonogram 

projektu, jeho schéma je znázorněno na obrázku č. 3. 

Provedení analytických prací a volba rozhodnutí – hned na počátku je nutné 

položit si otázku, zda je potřeba pořizovat nový informační systém nebo inovovat 

stávající. Zásadní je vycházet z informační strategie podniku. V této analytické a 

rozhodovací fázi by měla být obsažena definice požadavků na systém, specifikaci cílů, 

přínosů a rozbor dopadů, které budou mít vliv na fungování organizace [4]. 

Basl ve své knize uvádí [6], že první etapa je klíčová, kdy se z různých nápadů 

či vizí stává reálný projekt, ve kterém je nutné vytvořit studii, popisující všechny vlivy 

(pozitivní i negativní), tak aby bylo možné zodpovědně rozhodnout, zda je projekt 

uskutečnitelný a zda přinese žádoucí efekty. V této etapě mohou být aplikovány 

analytické metody typu SWOT, které pomáhají určit silné a slabé stránky podniku a 

dále odhalují budoucí hrozby či příležitosti, kterých by se dalo v budoucnu využít [6]. 
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 Výběr systému a implementačního partnera – v této etapě se management 

zabývá volbou produktu, konkrétně HW (hardware), SW (software), infrastruktura, 

služby, který nejvíce odpovídá požadavkům podniku. V této fázi se také vybírá 

implementační partner, což může být dodavatel systému či jeho implementátor. Zároveň 

je třeba si určit kritéria, podle kterých se dodavatelské produkty budou posuzovat [4]. 

V tomto implementačním týmu by měl být vedoucí týmu, který je zodpovědný 

za dodržení základních časových i finančních milníků, často označovaný jako 

leadership projektu. V týmu by měli být členové všech oblastí podniku, kteří rozumí 

problematice a ví o situaci, která se v něm odehrává [6].   

 

Uzavření smluvního vztahu - tato etapa bývá nejkritičtější a zároveň nejvíce 

podceňovaná. Ve smlouvě jsou zakotveny ceny za objednané produkty a služby, jejich 

plnění, stanovení principů implementace, výška sankcí a jiné. Těchto smluv se uzavírá 

několik a často jsou pro odběratele nesrozumitelné, jelikož nerozumí problematice 

informačních systémů, proto si společnosti ještě najímají právní poradenské společnosti, 

se kterými tyto smlouvy projednávají [4]. 

Je velice důležité správné analýzy trhu dostupných produktů ERP (Enterprise 

Resource Planning) řešení, s ohledem na finanční možnosti podniku. Současná situace 

vhodných IS je mnohem přehlednější, než tomu bývalo v minulosti. Basl radí nejprve 

provést hrubý výběr, ze kterého se vykrystalizují podniky pro jemný výběr. Z této 

hrstky dodavatelů se pak zvolí nejvhodnější řešení. Hlavní kritéria výběru jsou vlastní 

systém ERP, jeho dodavatel a budoucí uživatel [6]. 

 

Implementace – se skládá ze dvou částí, zahrnuje customizaci informačního 

řešení, tzn. přizpůsobit systém tak, aby co nejlépe odpovídal požadavkům organizace a 

dále pak školení uživatelů. Toto školení pak zasahuje i do dalších částí vývoje systému 

[4]. 

 V IT sektoru se vesměs uzavírají rámcové smlouvy o dílo, které dále specifikují 

dílčí smlouvy, ve kterých jsou podrobně popsány technické a technologické postupy 

implementace [6].    
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Užívání a údržba – zahrnuje ostrý provoz systému a jejího řešení. Podmínky 

dodržování služeb jsou zahrnuty v servisní smlouvě. Jedná se zejména o dobu výpadku, 

objem transakcí apod. Pokud nejsou dodržena tato kritéria, je udělena sankce pro 

dodavatelský subjekt, jelikož každý možný výpadek může mít kritický vliv na chod 

podniku. Nejčastějšími metodikami jsou ITIL a COBIT [4]. 

Rozvoj, inovace a „odchod do důchodu“ – V této etapě se integrují další dílčí 

části systému. Primárně jsou určeny k pokrytí klíčových procesů, které nyní přidávají 

dodatečné přínosy nebo které dříve nebyly zajištěny [4].  

,  

Obrázek 3: Příklad časového rozvrhu implementace v obchodní společnosti (zdroj: [5, s. 

97]) 

3.2.2 ERP 

ERP je komplexní řešení pro podnikové informační systémy. Tento systém 

pomáhá podniku automatizovat a integrovat jeho primární procesy, sdílet data napříč 

firmou a umožnit jejich dostupnost v reálném čase. ERP si lze také představit jako 

takovou firemní databázi, do které se ukládá veškeré dění ve společnosti. Data jsou dále 

zpracována, monitorována a následně se z nich vytvářejí reporty pro vedení společnosti. 

ERP systémy obsahují hlavní činnosti, které mají vztah se správou kmenových dat, 
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s plánováním zdrojů, řízením realizace zakázek, s plánováním a kontrolou 

nákladů na realizaci a se zapracováním veškerých výsledků do finančního sektoru.  

Hlavními oblastmi ERP jsou: 

 Plánování. 

 Logistika a doprava materiálu. 

 Ekonomika a finance. 

 Lidské zdroje [6]. 

3.2.3 SCM 

SCM neboli Supply Chain Management, česky pak řízení dodavatelských 

řetězců, je doplňující modul pro ERP systémy, jehododavatelské propojení procesů 

dávají určitou výhodu před konkurencí. Prostřednictvím SCM dochází k časové úspoře 

při zpracování požadavků a také dochází k větší spolehlivosti dodaných produktů na trh. 

Jedná se tedy o komplexní řešení dodávkových služeb od objednání produktu po jeho 

dodání.  

Definice takového systému pak je podle [6, s. 78]: „SCM (Supply Chain 

management) – řízení dodavatelských řetězců, event. sítí, představuje soubor nástrojů a 

procesů, které slouží k optimalizaci řízení a k maximální efektivitě provozu všech prvků 

(článků) celého dodavatelského řetězce s ohledem na koncového zákazníka. SCM jsou 

konkrétním příkladem vzájemného propojení dodavatelů s odběrateli na bázi 

informačních a komunikačních technologií. Prostřednictvím propojení a výměny 

informací mohou partneři v rámci řetězce (sítě) spolupracovat, sdílet informace, 

plánovat a koordinovat celkový postup, tak aby se zvýšila akceschopnost celého 

řetězce.“ 
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Pro větší názornost a pochopení je zde obrázek č. 4, na kterém je znázorněno 

schéma dodavatelského řetězce na bázi internetu. 

 

Obrázek 4: Schéma dodavatelského řetězce na bázi internetu (zdroj: [6, s. 78]) 

3.2.4 CRM (Customer Relationship Management) 

Aby byly firmy co nejefektivnější v prodeji svých výrobků či služeb, musí 

neustále hledat nové komunikační kanály a oblasti, ve kterých by mohly přilákat nové 

potencionální zákazníky. Na tuto oblast se zaměřuje aplikační modul CRM, který se 

snaží být v neustálém kontaktu se zákazníky. Využívá k tomu zasílání různých 

publikací s nabídkami na poštovní adresu, zasílání elektronické pošty, různé konference 

a diskuze na internetových stránkách společnosti nebo také provoz call centra, pro 

aktuální řešení problémů zákazníků.  Hlavním cílem CRM je postavit komunikaci se 

zákazníky na vyšší úroveň. Komunikace mezi interními odděleními je mnohem 

jednodušší, jelikož všechna data jsou uložena v centralizované databázi, kam mají 

přístup zaměstnanci všech oddělení napříč firmou [6].  
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3.2.5 SLA (Service Level Agreement) 

Jak už název napovídá, jedná se o smluvní dodatek o úrovni poskytovaných 

služeb a obsahuje konkrétní specifické podmínky poskytovaných služeb. Hlavním 

důvodem proč se SLA uzavírají, je stanovení doby reakce na zadaný problém, jeho 

vyřešení či způsob předání na vyšší úroveň. V této dohodě se obvykle vyskytují ceny za 

služby, které jsou dohodnuty ve smlouvě, ale také sankce za jejich nedodržení 

dohodnutých postupů. SLA se často zaměňuje se servisní smlouvou, pravdou však je, že 

SLA je součástí servisní smlouvy [4].  

Podle [7] by SLA měla obsahovat zabezpečení provozu aplikací, databází, 

počítačových sítí, intranet i extranet. Dále by měla obsahovat servis koncových zařízení 

jako PC, tiskárny, servery atd. Monitoring a kontrola, která probíhá dle dohodnutých 

parametrů, by měla obsahovat alespoň tyto základní ukazatele: 

 Dostupnost dat. 

 Doba odezvy při zpracování požadavku. 

 Počet zpracovaných transakcí za časovou jednotku. 

 Doba úpravy aplikace při změně informačních potřeb. 

 Ochrana dat. 

 Cena za transakci (ve srovnání s případnou externí organizací). 

 Všeobecná uživatelská spokojenost (odbornost a vlídnost informatiků apod.) [7]. 

3.2.6 ITIL (IT infrastructure Library) 

Jedná se o IT knihovnu, ve které se nacházejí nejlepší praktiky pro řízení IT 

služeb. Tyto praktiky popisují, co se má udělat. Otázka jak se to má udělat, je již na 

samotné organizaci, implementující ITIL. ITIL dále nabízí i širokou škálu jiných 

produktů v oblasti školení, konzultací, softwarových prostředků či zkušenosti 

z předešlých praktik. ITIL se vyvinul ve Velké Británii a jeho posláním bylo podpořit 

efektivitu využívání informačního systému s ohledem na požadavky společností. Podle 

knihovny ITIL se rozlišují 3 základní úrovně procesů: 
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 Strategická úroveň – řízení kvality, organizační řízení, bezpečnost. 

 Taktická úroveň – plánování a kontrola IT služeb v podnik a zajištění splnění 

podmínek zákazníka. 

 Operační úroveň – podpora IT služeb, zajištění kvalitní podpory z pohledu 

servisních služeb [6]. 

Charakteristiky a výhody, které s sebou ITIL přináší, shrnul doc.Ing. Koch CSc. 

ve své publikaci [8] , jedná se o: 

Procesní řízení – použití procesně orientovaného přístupu, hlavní výhody jsou 

flexibilita, schopnost rychle reagovat na měnící se požadavky zákazníků či větší 

zapojení pracovníků na výkonech. 

Zákaznicky orientovaný přístup – podstata metodiky je vycházet z požadavků 

zákazníka, který má určité potřeby, tzn. „každá aktivita, každý úkon v každém procesu 

musí v konečném důsledku přinášet nějakou přidanou hodnotu pro zákazníka. Pokud ne, 

je taková činnost považována za nadbytečnou. [8, s. 106]“ 

Jednoznačná terminologie – metodika ITIL používá ve svých svazcích pouze 

jasnou a zřetelnou terminologii, kterou předchází budoucím nedorozuměním. 

Nezávislá na platformě – přístupy a metody, které jsou v knihovně uvedeny, 

jsou nezávislé na jakékoli hardwarové či softwarové platformě. 

Volná dostupnost knihovny ITIL – k rychlému celosvětovému rozvoji 

knihovny přispěl fakt, že je volně dostupná pro odbornou veřejnost a koupit si ji může 

prakticky kdokoliv [8].  

3.2.7 COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology ) 

COBIT je tvořen komplexním systémem cílů a metrik podnikové informatiky, 

který se skládá z uceleného pohledu na řízení podnikové informatiky, a je také lehce 

použitelný pro provádění auditů. Výhodou COBITu je jeho jednoduchost 

a pochopitelnost. Další výhodou je existence systému měkkých metrik, které jsou 

používány pro zhodnocení úrovně zralosti procesů v podniku. Podniková informatika se 

v tomto modelu rozděluje na jednotlivé funkční domény, ve kterých jsou umístěny 
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konkrétní procesy. Ty jsou srovnávány se sedmi informačními kritérii. Výsledkem je 

normovaný pohled na způsob řízení informačních procesů podniku a jeho dosaženou 

úroveň [6].   

Čtyři základní domény jsou: Plánování a organizování, Akvizice a 

implementace, Dodávka a podpora a Měření a hodnocení. Domény svou 

strukturou vytváří smyčku, která je obdobná základním prvkům životního cyklu 

informačních systémů. Pro každou tuto doménu jsou formulované procesy. Celkem 

tedy COBIT definuje 34 ICT procesů [8].  

3.2.8 TCO (Total cost of ownership) 

Jedná se o finanční ukazatel hodnocení výdajů na informační systémy. Tento 

ukazatel se počítá pro celé období plánování životnosti informačního systému. Jsou to 

tedy veškeré náklady na koupě a provoz ve všech fázích životního cyklu systému. TCO 

se obvykle používá pří výběru z více informačních systémů, jelikož přesně určí náklady 

za plánovanou životnost informačního systému, ne jenom za jeho pořízení. Skládá se 

z přímých nákladů, do kterých patří investice do pořízení hardwaru a softwaru a 

z nepřímých, do kterých se řadí podpora koncových uživatelů [8]. 

3.3 Informační a komunikační technologie (ICT) 

Informační a komunikační technologie představuje spojení technických 

prostředků a programového vybavení. Bylo nutné oddělit fyzický aspekt počítačů, 

technických zařízení a komunikačních prostředků od programů, které jsou do těchto 

zařízení instalovány a které s těmito zařízeními pracují. Patří sem počítače, přídavná 

zařízení počítačů, kancelářské zařízení, komunikační zařízení a další specializovaná 

zařízení. Software je pak souhrn veškerého programového vybavení. Základní 

programové vybavení umožňuje spouštět programy z ostatních skupin programů, 

zajišťuje komunikaci mezi programy, které jsou umístěny na různých stanicích a které 

jsou propojeny v síti, a dále také programy, které umožňují spojení těchto programů do 

vyšších celků [5].  

Aplikační softwarové vybavení zpracovává podporu pro podnikové procesy a 

realizuje zpracování informací. V podniku se tak jedná o např. informační podporu a 
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automatizaci obchodních transakcí, podporu rozvoje a inovaci produktů či služeb, dále 

pak podporu rozhodování na všech úrovních řízení nebo podporu aktivit napříč celými 

organizacemi (řízení pracovních týmů, správa dokumentů) [5]. 

3.3.1 Počítač 

Počítač je stroj, který zpracovává matematické a logické výpočty, jeho strukturu 

popsal matematik John von Neumann. Tento technický systém se prakticky používá 

dodnes, přidaly se pouze různé přídavné zařízení, zajištění komunikace v sítích či 

propojení na spotřební elektrotechniku. Existuje mnoho klasifikací počítačů, nejčastěji 

se však používá rozdělení podle způsobu využití na osobní počítače (PC) a služební 

počítače (servery). Osobní počítače se pak dále dělí na:  

 Nepřenosné – jsou tvořeny case (skříní), ve které jsou umístěny komponenty 

počítače, jako zobrazovací zařízení slouží monitor a vstupními zařízeními jsou 

klávesnice spolu s myší. Obvykle jsou výkonnější než přenosné osobní počítače. 

 Přenosné – také notebooky či laptopy se vyznačují sdružením všech komponent 

včetně zobrazovacích a vstupních zařízení do jedné přenosné skříně. Jako 

napájecí zdroj slouží baterie. Tím se docílí mobilita zařízení a jeho využitelnost 

se výrazně zvýší. Momentálně vytlačují nepřenosné osobní počítače a nabývají 

na větší oblíbenosti. 

 Mobilní – umí pracovat s funkcemi, se kterými pracuje přenosný osobní počítač, 

avšak s nižší výkonností, ale je možné je mít neustále u sebe a pohybovat se 

s nimi [5]. 

3.3.2 Server 

Služební počítače slouží především ke zpracování požadavků od osobních či 

jiných služebních počítačů. Obvykle se pošle dotaz na server, ten jej vykoná a pošle 

zpět. Jelikož těchto požadavků je velice mnoho za velmi krátkou dobu, musí být jejich 

technická a technologická konstrukce na patřičné úrovni. Pro zajištění nutného výkonu 

a využití existuje několik kategorií: 
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 Počítače střední třídy- používají se v menších organizacích pro řešení denních 

a rutinních úloh. 

 Střediskové počítače – používají se ve větších organizacích pro řešení 

složitějších úloh. 

 Superpočítače – používají se především na univerzitách či v korporátních 

organizacích, slouží k řešení velmi složitých úkolů. Jejich využití je nejvyšší 

v oblastech genetiky, zkoumání vesmíru či molekulárního výzkumu [5]. 

3.3.3  Operační systém 

Operační systém poskytuje komplexní škálu řídících funkcí, které jsou nezbytné 

pro fungování počítače bez ohledu na to, jaké další programy se na něm provozují. 

Podle [5, s. 40] „Operační systém (OS – Operating Systém) je množina 

programů, která řídí všechny ostatní programy zpracovávané počítačem.“  

Operační systém zaštiťuje tyto funkce: 

 Řídí a spravuje technické prostředky počítače, přiděluje jednotlivé programy do 

fronty na zpracování procesorem, určuje adresy v paměti systému, aj. 

 Aby mohl takto zpracovávat příkazy, je nutné, aby byly v OS nainstalovány 

ovladače těchto komponent. Jedná se o specializované programy, které jsou 

zpravidla vyvinuty výrobcem a slouží tak k maximálnímu využití technických 

prostředků. 

 Přístup k souborovým strukturám, které umožňují nahlížet na data, která jsou 

uložena na pevném disku nebo na vnějších pamětech počítačů. 

 Komunikaci mezi počítači či servery pomocí síťového rozhraní [5]. 

3.3.4 Internet 

Jedná se o nejrozsáhlejší a nejznámější celosvětovou síť, spojující dílčí uzle sítí 

dalších sítí, ve kterých jsou připojeny koncové počítače či servery. Tato síť komunikuje 

pomocí protokolů, které mají pevně zakotvené standardy, které se smí či nesmí 
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používat. Podle Federal Networking Council se pojem internet vztahuje ke globálnímu 

informačnímu systému, který:  

i. „Je logicky vzájemně propojen prostřednictvím globálního a jednotného 

prostoru adres, který je založen na internet protokolu (IP), včetně dalších, které 

jsou jeho následníky; 

ii. Komunikaci prvků sítě zajišťuje protokolovou sadou TCP/IP, případně (v 

budoucnu) dalšími protokoly, které jsou s protokolem IP kompatibilní a 

iii. Na své nejvyšší úrovně veřejně nebo soukromě poskytuje, užívá nebo 

zpřístupňuje služby nad technologiemi, které jsou založeny na výše uvedených 

principech komunikace a souvisejí s infrastrukturou [5].“ 

Z uvedené definice vyplývá, že prvek sítě komunikující s ostatními prvky musí 

disponovat jednoznačnou adresou (i), podle již zmíněného IP protokolu. Vlastní 

komunikace po síti se zajišťuje řadou protokolů, které jsou uspořádány do protokolové 

sady nazývající se TCP/IP (ii). Aby tento systém mohl fungovat, je třeba, aby se na 

počítačích – koncových uzlech, nacházely protokoly, které umožňují komunikaci na síti. 

Ty se již obvykle nacházejí v operačních systémech. K samotnému provozu a prohlížení 

obsahu internetu je nutné mít také nainstalovaný webový prohlížeč [5]. 

3.4 Informační strategie 

Účelem informační strategie podniku je vytyčit si cíle a možné změny v oblasti 

informačních technologií. Je třeba vymezit primární možnosti a úlohy v IS/ICT, po 

stránce technologické, organizační i obsahové. Informační strategie je zpracována tak, 

aby nadále sloužila jako základní nástroj dlouhodobého řízení rozvoje a provozu 

informatiky v podniku. Informační strategie se typicky skládá z těchto částí:  
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 Definování základních cílů, rozvoje informatiky, které vycházejí z potřeb 

klíčových uživatelů a manažerů společnosti. 

 Analýzu současného stavu podniku z hlediska IS/ICT, dále pak analýza 

současných trendů v IS/ICT a nakonec analýza předpokládaného vývoje IT. 

 Návrh nového řešení pro společnost, které by se mělo skládat z podpory 

hlavních firemních procesů. Součástí je také návrh technologické infrastruktury. 

 Určení způsobu realizace projektu, definováním dílčích projektů, určením 

časové náročnosti projektu a odhad jejich finančních nákladů [5]. 

Informační strategie je součástí celkové podnikové strategie a měli by ji určovat 

spíše manažeři firmy než její IT oddělení. V praxi se často na této strategii podílejí obě 

oddělení společně. Měly by se v ní objevit standardní metody jako je SWOT analýza, 

Balance Scorecard či KPI (Key Performance Indicators), určující klíčové metriky 

výkonnosti a úspěšnosti podnikové informatiky [5]. 

3.4.1 Podniková informatika  

„Informační strategií obecně rozumíme soustavu cílů a způsobů jejich 

dosažení.“ [7, s. 22]. Cílem informační strategie podniku by mělo být 

především hledání nových možností jak vylepšit stávající stav IS/IT v podniku. Oblasti, 

které se podílejí na tvorbě podnikové informační strategie a jaké otázky v nich řeší, jsou 

zobrazeny na obrázku č. 5. Informační strategie by se měla primárně zabývat 

komplexním, systematickém a integrovaném zavádění IS/IT včetně vytváření potřebné 

informační infrastruktury. Aby mohla být informační strategie k užitku a plnému 

využití, podniková informační infrastruktura by měla být vždy trochu napřed, aby se dal 

využít celý výkonnostní potenciál. Bylo by nesmyslné zavádět novou informační 

strategii a přitom mít nedostačující informační infrastrukturu. Ta se skládá 

z jednotlivých komponent, které by měly být na požadované úrovni. Ke komponentům 

infrastruktury patří: 
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 Dostatečně výkonné hardwarové zázemí, včetně síťových prostředků 

(hardware). 

 Přívětivé a perspektivní operační a databázové systémy (software). 

 Správné datové zdroje (dataware). 

 Přijatelná informační a počítačová gramotnost lidí (peopleware). 

 Přiměřené organizační uspořádání spolupracující s informačním systémem a se 

systémem řízení podniku (orgware) [7]. 

Obrázek 5: Proces formulace informační strategie podniku (zdroj: [7, s. 22]) 

3.5 HOS8 

Tato metoda vyvíjena panem doc. Ing. Milošem Kochem CSc. na fakultě 

podnikatelské VUT je dalším možným způsobem jak zhodnotit informační systém 

podniku. Hlavní roli hraje 8 klíčových oblastí, které jsou zkoumány a porovnávány 

s ostatními podniky v dané oblasti. V tabulce č. 1 jsou tyto oblasti vyznačeny. 
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Tabulka 1: Oblasti hodnocení metody HOS 8 (zdroj: [8, s. 60]) 

Označení oblasti metody HOS 8 Zkratka oblasti 

Hardware HW 

Software SW 

Orgware OW 

Peopleware PW 

Dataware DW 

Customers CU 

Suppliers SU 

management IS MA 
 

HW – hardware – v této oblasti se analyzuje fyzické vybavení, které je nutné, aby 

mělo adekvátní spolehlivost, bezpečnost a použitelnost se softwarem. 

SW – software – v této oblasti je zkoumáno programové vybavení společnosti, jejich 

funkcí, snadnosti požití a ovládání. 

OW – orgware – v oblasti orgwaru jsou hodnocena převážně pravidla pro provoz 

informačních systémů a jejich pracovní postupy, podle kterých by se mělo postupovat. 

PW – peopleware – tato oblast analyzuje práci zaměstnanců ve vztahu k informačnímu 

systému firmy. Zda si uvědomují přítomnost IS a zda vnímají jeho podstatu. Metoda 

HOS 8 není primárně určena k hodnocení odborné kvalifikace koncových uživatelů. 

DW – dataware – tato oblast je zaměřena na data, která jsou používána v informačním 

systému.   

CU – customers – tato oblast zkoumá, jaký přínos má mít informační systém pro 

zákazníky a jakým způsobem je tato oblast řízena. Velice záleží na sektoru, ze kterého 

zákazníci pocházejí. Nejvíce se vyskytují zákazníci z výrobního sektoru, 

vnitropodnikového či obchodního. 

SU – suppliers – v této oblasti jde zejména o to, jaké požadavky má informační systém 

od interních či externích dodavatelů a jakým způsobem je tato oblast řízena. Obdobně 

jako u customers je třeba brát v potaz vymezení dodavatelů a jejich specifikaci. 
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MA – management IS – v této oblasti je zkoumáno, řízení informačního systému 

v rámci firemní informační strategii, a zda bylo dodrženo uplatňování stanovených 

pravidel. Metoda nezkoumá úroveň znalosti managementu IS [8].  
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3.6 Analýzy vnitřního a vnějšího okolí podniku 

3.6.1 Analýza SLEPT 

SLEPT analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu vnějšího okolí 

podniku. Pokud se firma chystá změnit svoji strategii, měla by být tato strategie 

konzistentní s okolím společnosti. Tato analýza vychází z PEST analýzy, která se 

postupem času modifikovala. V odborných literaturách lze často narazit také na 

SLEPTE, STEEPLE, STEER, PESTEL a jiné. Každá analýza je dobrá k něčemu 

jinému, avšak každá se zabývá těmito oblastmi: [9]  

 S – Sociální hledisko analýzy lze snadno vyčíst z dat českého statistického úřadu, 

jedná se zde především o: 

  demografické ukazatele (velikost populace, pracovní preference, etnické 

rozložení, geografické rozložení), 

 Sociálně-kulturní aspekty (životní úroveň, rovnoprávnost pohlaví, populační 

politika, rodinné hodnoty obyvatelstva), 

 Dostupnost pracovní síly (pracovní potenciál, existence vzdělávacích zařízení, 

vzdělanost obyvatelstva, diversita pracovní síly) [9], [11]. 
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 L-Legislativní hledisko, které se zaměřuje na právní prostředí okolí firmy, jedná se 

tedy o: 

 Zákonné normy (daňové zákony, obchodní právo, regulační opatření, legislativní 

omezení), 

 Legislativa, o které se jedná, ale ještě nevstoupila v platnost, 

 Regulace importu a exportu, 

 Ochrana životního prostředí, 

 Jiné faktory (vymahatelnost práva, autorská práva) [9], [11].  

     

 E- Ekonomické faktory, působení a vliv ekonomiky lokální, národní či světové: 

 Makroekonomické ukazatele (míra inflace, úroková míra, výše HDP, obchodní 

přebytek nebo deficit, směnný kurz), 

 Přístup k finančním zdrojům (stav bankovního systému, náklady na úvěr, 

dostupnost a způsob úvěrování), 

 Daňové faktory (výše a vývoj daňových sazeb, cla) [9], [11].   

    

 P - Politické 

 Hodnocení politické stability (klíčové orgány, klíčové orgány, stabilita vlády), 

 Politicko-ekonomické faktory (podpora podnikání, vztah ke státnímu průmyslu, 

postoj vůči soukromému sektoru), 

 Hodnocení externích vztahů (zahraniční konflikty, regionální nestabilita) 

 Politický vliv různých skupin [9], [11]. 
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 T – Technologická zabývající se zejména otázkami: 

 Infrastruktury (doprava, infrastruktura, telekomunikace), 

 rozvojem regionu a zaměření regionálního průmyslu, 

 podpora vysokého školství, 

 množstvím a dostupností informací, 

 novými pracovními postupy a metodikami a technikami, 

 dopady nových a vyspělých technologií [9], [11]. 

3.6.2 Porterův model pěti sil 

Tuto analýzu vytvořil Michael E. Porter a slouží k zmapování konkurenčních sil 

v okolí podniku. V tomto modelu se nachází pět základních odvětví, které mají za úkol 

zjistit stav podniku vůči konkurenci. Základem je eliminovat vliv konkurence a 

následný dopad, který by mohl mít na společnost [12].  Tato metoda se tedy skládá z:  

 Stávajících konkurentů, ve které se analyzuje počet těchto konkurentů 

v daném odvětví, jejich produkty, cena produktů, vývoj konkurence ale také její 

slabé a silné stránky. 

 Dodavatelé, kteří svým jednáním mají schopnost ovlivňovat cenu, množství 

dodávek či jejich kvalitu. 

 Odběratelé, schopnost ovlivnit cenu a množství odebíraného zboží, jejich počet 

a různorodost nabízeného zboží. 

 Substituty, schopnost zákazníku najít alternativní zboží na trhu, jejich užitek, 

cenu a kvalitu, za kterou ji pořizují. Riziko možného vstupu těchto substitutů na 

trh. 

 Riziko vstupu nových potenciálních konkurentů, kteří můžou ovlivnit cenu 

produktu a nabízeného množství na trh [12], [13]. 
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Obrázek 6: Porterův model 5 sil (zdroj: [12]) 

3.6.3 SWOT analýza 

Při plánování nové strategie podniku je SWOT analýza základním nástrojem pro 

zdokumentování situace podniku. Vychází z analýz vnitřního a vnějšího okolí podniku a 

dává jakýsi ucelený pohled na celou situaci. Mezi vnitřní faktory patří S - silné stránky 

podniku a W - slabé stránky podniku, neboť jsou definovány vnitřními vlivy. Do 

vnějšího okolí podniku tak automaticky spadají O - příležitosti, které naopak mohou 

vylepšit stávající situaci v podniku. T - hrozby, které mohou mít negativní vliv na 

podnik [10]. 

SWOT analýza by měla donutit vedení společnosti přemýšlet nad aktuální 

situací ve společnosti. Tato analýze se sestavuje hlavně kvůli jednoduché interpretaci 

situace společnosti, kdy si management firmy snadněji uvědomí možné dopady jejich 

rozhodnutí. SWOT analýza tedy dokáže včas upozornit na možné hrozby podniku či 

dokáže včas identifikovat nové příležitosti. Tato analýza by měla provádět alespoň 

jednou za rok. S porovnáním s minulými lety pak vyjde najevo, zda byla tato analýza 
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účelná a zda se podařilo společnost posunout dále [10]. Ukázka SWOT matice si lze 

prohlédnout na obrázku č. 7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: SWOT matice (zdroj: [10]) 
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4 Analýza společnosti 

4.1 Základní údaje o společnosti 

Společnost Skládka hraničky, spol s.r.o. vznikla 16. dubna 1999 a působí 

v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, výroby a poskytování služeb. V následující 

tabulce lze vidět základní charakteristiky společnosti [14]: 

Tabulka 2: Základní charakteristiky společnosti Skládka hraničky spol s r.o. (zdroj: [14]) 

Datum zápisu: 19. dubna 1999 

Obchodní firma: Skládka hraničky spol. s r.o. 

Sídlo: Masarykova 200, 696 11 Mutěnice 

IČ: 25561405 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými 

odpady, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona  

Obory činnosti: Ukládání a likvidace komunálního a jiného 

odpadu, výroba přírodních hnojiv, výroba elektrické 

energie, poskytování technických služeb, provoz veřejné 

kanalizace a čistírny odpadních vod 
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4.2 Organizační struktura společnosti 

Společnost využívá liniové organizační struktury, kdy jednatel společnosti má 

pod sebou všechny ostatní oddělení a má nad nimi plnou kontrolu i zodpovědnost. 

Nastínění organizační struktury lze vidět na obrázku č. 8. 

 

Obrázek 8: Organizační struktura společnosti Skládka Hraničky spol. s r.o. (zdroj: vlastní 

zpracování) 

4.3 Zaměstnanci 

Společnost Skládka Hraničky spol. s r.o. zaměstnává v průměru 25 zaměstnanců, 

v letních měsících je stav zvýšený, kvůli údržbě obecní zeleně. Tito pracovníci jsou 

přijímání na dobu určitou a to od 1.3. do 30.11. Pracovníci jsou rozdělení do tří 

pracovních středisek, ve kterých vykonávají svoje pracovní povinnosti. 

Jednatel 

Jednatel společnosti se stará o chod celé společnosti. Jeho oblasti působnosti 

jsou velice rozšířené, největší důraz je kladen budoucímu rozvoji společnosti a její 

stabilní růst. Důležité jsou také smlouvy se strategickými partnery, neustálá kontrola 

skládky a kontrola plnění předpisů vůči ochraně životního prostředí.  

Skládka TKO 

Skládka TKO je hlavním pilířem celé společnosti, její podíl na tržbách činí více 

jak 80%. Jak lze vyčíst z organizační struktury společnosti, do tohoto střediska zapadá 
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ekonomické oddělení, které se stará o veškerou finanční činnost, dále dispečinkové 

oddělení, které se zabývá komunikací s řidiči a zpracováním vstupních informací o 

přivezeném odpadu a jeho řádné zapsání do firemního IS. Dále pak je zde samostatně 

uveden sběrný dvůr, který se zaměřuje zejména na recyklaci a výkup elektro-odpadu či 

nebezpečného odpadu, který je dále předán k likvidaci. Nakonec jsou zde řadoví 

pracovníci, kteří se starají o chod skládky jako takové.    

Čistička odpadních vod (ČOV) 

Druhým pracovním střediskem je čistička odpadních vod, ve které pracují 2 

zaměstnanci přímo na čističce a jedna administrativní pracovnice. Pokud je zvýšený 

průtok kanalizací či je potřeba dalších pracovníku na vykonání složitějších pracovních 

úkonů, jsou povolání zaměstnanci technických služeb.  

Technické služby 

Třetím střediskem jsou technické služby, které se zabývají úpravou zeleně, 

údržbou obce, přípravou akcí všeho druhu, popř. slouží občanům k jakékoliv potřebě. 

Řízení těchto lidí má na starosti jeden vedoucí pracovník, který rozděluje úkoly a 

koordinuje pracovníky v jejich činnostech.  

4.4 Firemní procesy 

Výčet hlavních procesů, probíhající ve firmě: 

 Evidence zákazníků. 

 Evidence odpadu. 

 Likvidace odpadu. 

 Třídění odpadu. 

 Překlad odpadu. 

 Zpětný odběr odpadu. 

 Přijetí objednávky na pronájem služeb. 

 Přijetí požadavku pro nákup výrobku. 

 Realizace objednávky. 

 Objednání služeb od třetích stran. 
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 Fakturace za služby. 

Evidence zákazníků 

Společnost musí evidovat své zákazníky, jejich řidiče a SPZ, které dorazí do 

areálu skládky. Se všemi zainteresovanými stranami jsou uzavřené řádné smlouvy, ve 

kterých je specifikováno, co může a nemůže být obsahem odpadu.  

Evidence odpadu  

Jelikož se stále zvyšují nároky na dodržování zásad životního prostředí, je velice 

nutné, aby byl veškerý přivezený odpad řádně zaevidován. 

Likvidace odpadu 

Samotná likvidace odpadu má své jasně stanovené kritéria, která se musí 

dodržovat. V souladu s těmito pravidly skládka postupuje. O kontrolu se stará ochrana 

životního prostředí, která důkladně kontroluje stav skládky. 

Třídění odpadu 

Jelikož ne všechny druhy odpadu jsou vhodné pro skládkování (uložení odpadu 

na skládku), odpad musí být nejprve protříděn na odpad určený k likvidaci a na odpad 

určený k recyklaci. 

Překlad odpadu 

Tento proces navazuje na proces předcházející, kdy je přijat a zaevidován 

požadavek na zavedení, změnu služby do systému. Během tohoto procesu je vytvořena 

a odeslána objednávka podle smluvených podmínek se zákazníkem. 

Zpětný odběr odpadu 

Jednou za čas se v obci sváží elektro-odpad, nebezpečný odpad a odpad, který 

může ohrozit životní prostředí. Ten je pak dále předán specializovaným společnostem, 

které jsou řádně certifikovány k šetrné likvidaci těchto látek. 
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Přijetí objednávky na pronájem služeb 

Všechny žádosti o pronájem služeb či strojů, jsou řádně zaevidovány, 

zkontroluje se využití těchto služeb a předá se dál řídícímu pracovníku technických 

služeb. 

Přijetí požadavku na nákup výrobku 

Proces přijetí požadavku na nákup výrobku je zaevidován a předán dále 

určenému pracovníkovi, který zajistí naložení kompostu a jeho odvoz na předem 

určenou adresu. 

Realizace objednávky 

Realizace objednávky spočívá v jeho zaevidování, zpracování, vykonání a 

následná fakturace. Jedná se na nadřazený proces, který se skládá z dílčích částí. 

Objednání služeb od třetích stran 

Proces objednání služeb třetích stran je nezbytně nutný proces, jedná se zejména 

o servisní služby těžké techniky, správa IT systémů, údržba bioplynové stanice či 

likvidace těžkých betonových panelů. 

Fakturace za služby 

Fakturace služeb je samozřejmostí, fakturuje se podle předem stanovených 

podmínek, obě strany jsou s nimi seznámeny a akceptují ceny, které jsou v nich 

uvedeny. 
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4.5 Kritická analýza 

4.5.1 SLEPT analýza 

Sociální struktura 

Společnost sídlí asi 1 km vzdušnou čarou od obce Mutěnice v lokalitě zvané 

Hraničky. Tento objekt je plně přístupný asfaltovou cestou, vedoucí okrajem vesnice, 

takže není nijak zatěžováno centrum obce. Skládka je situována „ze zadu“ od strany 

obce, takže do obce neproudí žádný zápach, který občas v letních měsících na skládce 

panuje. Obyvatelé Mutěnic jsou již na tuto skládku zvyklý a jsou si vědomi kladných i 

negativních vlivů, které respektují.  

Legislativní struktura 

Legislativa se v České republice jinak zvláště nemění. Jsou zde přísné podmínky 

pro provoz skládek odpadu. V současné době již není možné získat povolení na otevření 

tohoto typu skládek. Je zde ale stále možnost současný stav rozšiřovat, dokud to 

dovoluje zákon a pokud jsou vyřešeny veškeré majetko-právní vztahy a povolení od 

oboru životního prostředí. 

Ekonomická struktura 

Společnost je od svého založení neustále v zisku. Její loňské tržby se 

pohybovaly okolo 35 milionů Kč. Každým rokem se však snižuje objem likvidovaného 

komunálního a jiného odpadu, z toho plyne, že i tržby se snižují. Pro rok 2016 je odhad 

tržeb okolo 33 milionu Kč. Firma je ve zdravé finanční kondici, vede si dobře a její 

vyhlídky na budoucí roky jsou pozitivní. 

Politická struktura 

Společnost využila dotační tituly z EU na nákup nákladního automobilu MAN 

pro využití kompostárny a sběrného dvoru a dále se snaží o získání dotace na 

přesývačku kompostu. Jelikož 100% vlastník je obec Mutěnice, vždy bude pod 

dohledem vedení obce a bude záležet, jakým směrem se chce obec vydat. Jednatel je 

vždy volen na valné hromadě a je plně odpovědný vedením skládky. 
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Technologická struktura 

Společnost zabývající se likvidací a tříděním odpadu nedisponuje žádnými 

technologickými vymoženostmi, nejsou zde kladeny nároky na používání nejnovější 

technologie. Firma pracuje se stroji s dlouho životností, důraz je spíše kladen na to, jak 

je práce provedena, než čím je provedena. 

4.5.2 Porterův model pěti sil 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů je v oblasti ukládání a likvidace odpadu 

takřka nulové. Vstup na trh je silně legislativně omezen, nyní již není možné získat 

povolení na založení skládky odpadů. Momentální situace řeší pouze skládky fungující 

a těm je značně omezována kapacita ukládání odpadu a jeho likvidaci. Možné řešení 

jsou vytvořené tzv. překladiště, kdy popelářská auta vozí odpad na skládku, ta ho 

neukládá, ale překládá do kontejnerů, které ho odváží do spaloven odpadu. 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Vzhledem k tomu, že již není možné zakládat nové skládky odpadů, o 

konkurenci zde nemůže být zdaleka řeč. Na okrese Hodonín, ve kterém žije zhruba 

150 000 obyvatel, jsou 2 skládky odpadů. Menší skládka je v Těmicích, která odebírá 

zhruba 20% komunálního odpadů, zbylá část, čili 80% proudí do skládky Hraničky 

v Mutěnicích. Konkurenční boj zde probíhá jenom zřídka, jelikož jsou skládky od sebe 

vzdáleny 35km, rozložení odpadů je spíše z geografického hlediska než 

z konkurenčního, ceny obou skládek jsou srovnatelné. 

Smluvní síla odběratelů 

Jelikož společnost vyrábí pouze 1 výrobek, který je tvořen z biologického 

odpadu, je společnost tlačena, prodávat kompost za co nejnižší cenu. Skládka Hraničky 

akceptovala tuto žádost a prodává kompost, pouze za cenu vyrovnání nákladů. Druhou 

oblastí odběratelů jsou společnosti vykupující kovošrot, elektrošrot, tříděný odpad a 

nebezpečný odpad. Zde již firma není tak benevolentní a cenu si určuje sama. V tomto 
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segmentu existuje mnoho firem, které mezi sebou konkurenční boj, proto skládka 

využívá se strategické postavení a snaží se cenu co nejvíce „vyšroubovat“.  

Smluvní síla dodavatelů 

Společnost má uzavřenou smlouvu, se strategickým dovozcem odpadu firmou 

Tespra Hodonín, která se stará o svoz veškerého odpadu z okresu Hodonín. Dříve zde 

působila ještě společnost Megawaste, ta se ale nedokázala dlouhodobě prosadit. Nelze 

zde mluvit o vyjednávací síle, jelikož ceny, za které se odpad vyváží, si určují samotné 

obce. Ty pak platí firmě Tespra a ta dále vozí a ukládá odpad na skládku Mutěnice. 

Tudíž všechna vyjednávání jsou spíše v rovině kompromisů a hledání řešení, které by 

vyhovovalo oběma společnostem.  

Hrozba substitučních výrobků 

Jak již bylo zmíněno výše, nehrozí sice konkurenční boj mezi skládkami 

komunálního odpadu, zato zcela reálně existuje riziko spaloven odpadu. Celá EU a 

špičky v oboru životního prostředí se stále více přiklánějí k likvidaci odpadu ve 

spalovnách. Nejen, že je to ekologičtější, ale zároveň spalováním se vytváří teplo, 

kterým se vytápí budovy či jiné zařízení, takže užitek je dvojí. Pro ilustraci, v Brně 

vznikla největší spalovna komunálního odpadu SAKO, která byla z velké části dotována 

z evropských fondů. Tím dala EU jasně najevo, jakým směrem by měla tato oblast 

směřovat. 

4.5.3 Analýza 7S 

Strategie 

Strategickým cílem společnosti je udržet stávající objem tržeb a postupně 

rozšiřovat svoje pole působnosti na výrobu či třídění odpadu. Je zde také možnost 

rozšíření skládky. Tato varianta je prioritní, pro zachování chodu skládky na úrovni, 

jaká je nyní, avšak je to velice zdlouhavý byrokratický proces, který má nejasný konec. 
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Struktura 

Organizační struktura je popsána již v kapitole 1.2 Organizační struktura, v této 

struktuře má každý člen své jasné postavení a ví, jaké má pravomoce a odpovědnost za 

svou odvedenou práci. 

Systémy 

Společnost využívá vážní systém, jehož součástí jsou pouze základní procesy, 

které jsou pro současný stav nedostačující. Software umí pracovat pouze s evidencí 

skládkování, nikoli s překladištěm, sběrným dvorem či nebezpečnými odpady. Dále 

používá ekonomický produkt Money S3, který je využíván v účetnictví. Jako podpora 

pro vytváření nejrůznějších tabulek, přehledů, prezentací atd. slouží kancelářský balík 

Microsoft office 2010. 

Sdílené hodnoty 

Všichni spolupracovníci odvádějí svoji práci svědomitě, navzájem si pomáhají, 

respektují se a spolupracují spolu. Šíří dobré jméno společnosti a vytvářejí zázemí 

společnosti takové, aby se zde zákazníci cítili pohodlně a důvěřovali zaměstnancům. 

Schopnosti 

Společnost umožňuje vzdělání a školení v oblasti ekonomické – pokud se změní 

zákony, daňové sazby aj., dále podporuje semináře ohledně biopaliv a bioodpadu a 

nakonec se musí účastnit školení v oblasti životního prostředí, kde jsou stanoveny 

podmínky, které se budou vyžadovat při náhodné kontrole. 

Styl řízení 

Všechny pravomoci rozhodování má jednatel společnosti, který je plně 

delegován valnou hromadou. Ostatní řídící pracovníci mají velkou volnost, avšak stále 

jsou podřízenými a plně zodpovídají za své rozhodnutí. 
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Spolupracovníci 

Zaměstnanci společnosti jsou si rovni, nikdo se nad nikým nepovyšuje, i když se 

jedná o nadřízeného. Společně čelí pracovním problémům a dokážou si navzájem 

pomoci. 

4.5.4 SWOT analýza 

Silné stránky 

Největší silnou stránkou společnosti Skládka hraničky spol. s r.o. je její 

zavedená značka. Společnost funguje přes 15 let, má své loajální partnery, se kterými 

spolupracuje. Společnost je velice flexibilní a dokáže se adaptovat na různé změny 

v zákonu o odpadech. Stará se o občany Mutěnic a podporuje regionální projekty.  

Slabé stránky 

Mezi slabé stránky společnosti patří její obor podnikání. Mnoho lidí hájí životní 

prostředí, nelíbí se jeho znečištění, ukládání odpadu a jeho následnou likvidaci 

v katastru Mutěnic. Lidé jsou tak rozděleni na dva tábory, na jedné straně je životní 

prostředí, na druhé jsou peníze, které plynou do obecního rozpočtu. Další slabou 

stránkou je její neaktivita při hledání nových cest, kterou by se společnost vydala, 

jelikož skládka je na dobu určitou a není možné stále navážet nový a nový odpad. Proto 

by se měla snažit využit své kapacity a zkusit se zaměřit na novou oblast využití 

materiálního zázemí společnosti. 

Příležitosti 

Příležitosti společnosti jsou zejména v zahájení výroby nějakého nového 

výrobku. Prozatím firma prodává pouze kompost, určení k hnojení půdy, a to je málo. 

Firma časem bude muset omezit svůj hlavní zdroj tržeb a to ukládání a likvidace odpadu 

a proto by se měla zaměřovat na jinou oblast, než jen onu likvidaci odpadu. 
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Hrozby 

Mezi největší hrozbu pro společnost je bezesporu ekologická havárie, která 

může nastat kdykoliv. Společnost se snaží těmto událostem předcházet, vzorným 

skládkováním odpadu, kdy se mezi odpad sype suť, aby se komunální odpad dostatečně 

zabezpečil. I přes všechnu tuto snahu párkrát na skládce vznikl požár, jelikož odpad 

neustále pracuje. Další hrozbou je náhlé uzavření skládky, z nedodržení ekologických 

předpisů či změnou zákonů ohledně skládek a ukládání odpadu. Shrnutí analýzy lze 

vidět v tabulce č. 2. 

Tabulka 3: SWOT analýza podniku (zdroj: vlastní zpracování) 

S - Silné stránky O - Příležitosti 

Dvacetiletá tradice Začít výrobní sektor 

Spolupráce s největšími firmami v okrese Rozšíření překladiště 

Sponzoring místních aktivit Rozšíření sběrného dvoru 

Slabá konkurence Spolupráce s okolními vesnicemi 

Podpora vedení obce   

Stálí zákazníci   

Vytváření pracovních míst na sezónní práce   

W - Slabé stránky T - Hrozby 

Obor podnikání - znečišťuje přírodní prostředí Okamžité uzavření skládky - havárie 

Slabá budoucí vize firmy Uzavření skládky 2024 zákonem 

Malá snaha o rozšíření skládky Vznik požáru 

Zastaralá IT infrastruktura Otevření nového sběrného dvoru 
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4.6 Analýza dle HOS 8 

Analýza HOS 8 se zabývá 8 oblastmi, konkrétně hardware, software, 

peopleware, orgware, dataware, customers, suppliers a management IS. Toto hodnocení 

na portále zefis.cz, bylo vyplněno v přítomnosti zaměstnanců společnosti Skládka 

Hraničky spol. s r.o. Podle jimi určených odpovědí pak systém vyhodnotil, kde se 

nachází slabá místa podniku. Každá část byla hodnocena ve čtyřbodové škále jako 1 – 

špatná, 2 – spíše špatná, 3- spíše dobrá, 4 – dobrá. Jednotlivé oblasti budou 

konkrétně rozebrány v následujících odstavcích. 

Hardware 

V současné době vlastní společnost celkem 5 stolních počítačů, 3 z nich jsou na 

skládce odpadů, jeden má k dispozici vedoucí technických služeb a poslední je na 

stanici ČOV. Pro potřeby hodnocení HOS 8 berme v potaz pouze počítače umístěné na 

skládce odpadů, jelikož tam je využíván informační systém. Počítače ekonoma a 

dispečera jsou zhruba rok staré, odpovídají dnešním výkonným strojům a jejich 

konfigurace je více než dostačující. Bohužel toto se nedá říct o počítači jednatele 

společnosti, který je starý okolo 7 let. Doporučoval bych zakoupení přenosného 

osobního počítače, který může být daleko více využíván při práci v terénu. 

Společnost disponuje také záložním zdrojem UPS (Uninterruptble Power 

Source), který je v kanceláři ekonoma a dispečera. Zálohování dat zajišťuje externí 

HDD (Hard Disk Drive), připojený do sítě. Reálné nastavení v PC má však pouze 

ekonom a dispečer, jednatel společnosti si data nezálohuje. Podle HOS 8 byla tato 

oblast hodnocena 3 – spíše dobrá. 

Software 

 Softwarové vybavení společnosti je hodnoceno 3 – spíše dobrá úroveň. Aby se 

společnost dostala na doporučenou úroveň 4 – dobrá, je třeba aktualizovat software 

používaný především jednatelem společnosti. Jeho programové vybavení je silně 

zastaralé, používá operační systém Windows XP, na který se již nevydávají aktualizace, 

kancelářský balík MS office 2007 také není nejnovější a stále používá internet Explorer, 

ve kterém je mnoho kritických bezpečnostních chyb. 
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Orgware 

  V současné době nemají zaměstnanci k dispozici žádné směrnice, metodiky, 

postupy či návody, jak správně postupovat při řešení problému. Společnost nemá 

zajištěnou SW podporu, proto většinou těchto problémů řeší sami, pomocí svých 

osobních zkušeností společně se známým vyhledávačem Google. Toto řešení je velice 

neodborné a často je více ke škodě než k užitku.  

 Jelikož neexistuje žádná bezpečnostní politika, zaměstnanci často používají 

svoje USB disky, externí disky či mobilní telefony k připojení do pracovního PC. Tím 

ohrožují firemní síť, do které by se mohl dostat nechtěný malware. Tím by byla celá síť 

ohrožena a mohlo by dojít k zneužití dat. 

 Tato úroveň byla systémem HOS 8 ohodnocena jako 2 – spíše špatná. Zcela 

jistě by si firma měla nechat vypracovat bezpečnostní politiku, jelikož žádná neexistuje. 

Dále by měla být vytvořena směrnice, která by určovala možnosti využití veškerého 

příslušenství spadající do IT společnosti. Posledním důležitým dokumentem chybějícím 

ve společnosti je určitá metodika, jak postupovat při havárii či selhání informačního 

systému podniku. 

Peopleware 

 Podnik má velice špatně vyřešenou zastupitelnost svých zaměstnanců, jelikož 

žádný zaměstnanec podniku neabsolvoval školení na informační systém. Při 

dlouhodobé absenci zaměstnance by tak nastal problém. Ekonom společnosti pracuje 

s programem Money S3, používá internetové bankovnictví, platební brány, datovou 

schránku aj. Všechny tyto činnosti umí pouze on, další zaměstnanci nemají zkušenosti 

s těmito aplikacemi. Pokud by tedy chyběl delší dobu, v podniku by neměl kdo 

vykonávat správu nad finančními toky společnosti.  

Dispečera společnosti, zabývajícího se s vážním systémem, fakturacemi či 

údržbou systému by mohl nahradit pouze ekonom, který dříve tuto pozici vykonával. 

Toto řešení je velice neefektivní, jelikož by pak jeho práce „stála“ a musel by si najít 

čas ji vykonat později. Optimálním řešením by bylo zvolit jednoho zaměstnance mimo 

kancelář, který by absolvoval školení na vážní systém a práci s informačním systémem 



51 

 

firmy. Jelikož se ve společnosti nenachází další zaměstnanec s ekonomickým 

vzděláním, volil bych možnost spolupráce s externím pracovníkem z obecního úřadu 

Mutěnice, pod který tato společnost spadá. Ohodnocení systémem je 2 – spíše špatná. 

Dataware 

 Tato oblast je třetí a poslední částí systému, která byla hodnocena jako 3 – spíše 

dobrá. Problémem v této sekci je špatné zálohování dat, které má nastaven pouze 

dispečer a ekonom. Jednatel společnosti nemá přístup k externímu HDD, na který se 

zálohy ukládají.  Pokud by tedy selhal jeho osobní počítač, čelil by ztrátě veškerých 

firemních dat. Jako řešení bych navrhoval zálohu dat na nějaký vzdálený server, který 

má mnohonásobně vyšší ochranu než pouze fyzický externí HDD v kanceláři. Cenová 

relace se pohybuje okolo několika tisíc korun ročně v závislosti na velikosti úložného 

prostoru. 

Customers 

 Jelikož informační systém neužívají žádní zákazníci, ani se jim nepronajímá, je 

tato oblast cílena na zaměstnance společnosti, kteří s IS pracují. Základním nedostatkem 

podniku je neexistující koncepce informační strategie, která by určovala jasné cíle 

celého IT. Tím že tento dokument nemá podnik k dispozici, nejsou ani definovány 

požadavky uživatelů na informační systém. Bylo by tedy vhodné vytvořit tuto koncepci, 

kde by bylo zřetelně popsáno, jaký má mít informační systém přínos. Systém HOS 8 

ohodnotil tuto oblast jako 2 – spíše špatná. 

Suppliers 

 Veškerá informační agenda je zde řešena pomocí outsourcingu. Jelikož 

společnost používá IS po většinu pracovního dne, externí pracovník je povinen přijet 

nejpozději do 4 hodin od podání požadavku. Pokud se jedná pouze o problém 

s podpůrnými procesy, je tato doba prodloužena na jeden pracovní den. V rámci 

vážního systému zde nejsou poskytovány aktualizace od dodavatele softwaru. Pokud se 

tedy změní legislativa, podnik musí z vlastní iniciativy kontaktovat dodavatele a 

požádat o aktualizace software. Ekonomické aplikace Money S3 se aktualizují 

průběžně. Jelikož tyto metody nejsou zcela sjednocené, a podnik neprovádí údržbu 
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systému automaticky alespoň jedno za rok, aby předcházel možným komplikacím, byla 

tato oblast označena jako 2 – spíše špatná.  

Management IS 

 Jak již bylo zmíněno výše, podnik nedisponuje žádnou informační strategií, 

která by jasně udávala směr. Společnost by si tedy měla ujasnit, jaké priority by pro ni 

měl nový IS mít, jaké procesy by v něm měly probíhat, jak se to projeví na časové 

úspoře zaměstnanců, jaké nové možnosti IS přinese, jaké řešení by bylo nejvhodnější a 

mnoho dalšího. Informační strategie je základ, bez kterého podnik nemůže fungovat. 

Systém HOS 8 tuto oblast označil jako 2 – spíše špatná. 

Celkové zhodnocení IS podle HOS 8 

 Kritéria pro vyvážený informační systém jsou taková, že všech 8 zkoumaných 

oblastí je zhruba na stejné úrovni. Můžou se lišit maximálně o jednu úroveň systému a 

zároveň maximální výskyt těchto oblastí v celkovém hodnocení systému nesmí 

přesáhnout tři.  

Informační systém Skládky Hraničky spol. s r.o. je tedy vyrovnaný, v grafu č. 1 

lze zpozorovat, že se skládá z 5 oblastí hodnocené 2 – spíše špatně a z 3 oblastí 

hodnocené 3 – spíše dobře. Celkové hodnocení systému vychází tedy 2 – spíše špatná 

úroveň. 
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Graf 1: Vyhodnocení informačního systému dle HOS 8 (zdroj: [15]) 

Doporučená úroveň dle HOS 8 by měla být 4 – dobrá úroveň, jedná se o červeně 

označenou oblast v grafu č. 2.  
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Graf 2: Doporučený stav informačního systému podniku (zdroj: [15]) 

4.7 Analýza efektivnosti informačního systému 

Parametry průzkumu 

 Analýza efektivnosti informačního systému byla provedena skrze vyplněné 

dotazníky na portále Zefis.cz. Ze společnosti byli vybráni 4 zaměstnanci, kteří nejvíce 

pracují s informačním systémem podniku.  Konkrétně se jednalo o ekonoma, dispečera, 

řidiče kompaktoru a jednatele společnosti. Výsledky těchto dotazníků jsou pak 

srovnávány s jinými podniky ve stejném odvětví. Na portále Zefis byla společnost 

srovnávána se 122 podniky, zaměřující se na služby, zaměstnávající 10-49 pracovníků.  

Hodnocení společnosti 

 Společnost působí v oblasti odpadového hospodářství, její hlavní oblast 

podnikání jsou tedy služby. Zaměstnává celkem kolem 30 lidí, rozdělených do 3 

středisek působících pouze v České republice. Společnost disponuje 5 počítači, které 

využívá asi 6 zaměstnanců. 
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Informační systém 

 Z vyplněných dotazníků vyplynulo, že informační systém, který podnik používá 

je v souladu s velikostí firmy. Na počítačích je nainstalovaný kancelářský balík 

Microsoft Office 2007, ekonom společnosti má k dispozici Money S3 a dispečer 

používá navíc vážní systém. Všechny PC běží na platformě MS Windows. Jako výhody 

respondenti uvedli rychlost odezvy/zpracování, přesnost a úplnost dat poskytovaných 

systémem a uživatelská přívětivost a snadnost ovládání. Naproti tomu velkou 

nevýhodou je podpora společnosti. Externí pracovník řeší pouze hardwarové nedostatky 

a základní softwarové problémy, podpora na vážní systém, či ekonomický Money S3 

není nijak zajištěna. Celková úroveň dosáhla hodnoty pouze 2 body z 10 možných. 

Zaměstnanci 

Ve společnosti pracují mladí lidé, kteří jsou zvyklý používat informační 

technologie. Mnoho problémů řeší instinktivně sami, ne pokaždé to však přinese tížený 

výsledek. Vyšší odborné vzdělání vystudoval pouze jednatel společnosti a ekonom. 

Zbylí pracovníci mají dokončené středoškolské vzdělání. Velikou výhodou podniku je 

skoro nulová fluktuace zaměstnanců. Veškeré výměny postů byly nucené z důvodu 

odchodu některých zaměstnanců do důchodu. Znají tedy dokonale prostředí společnosti 

a dokážou se v něm orientovat. Zaměstnanci mají možnost využít i školení, bohužel se 

jedná pouze o ty, které jsou nutné kvůli změně zákona o odpadech. V hodnocení této 

oblasti společnost Skládka Hraničky spol. s r.o. obstála a získala 7 bodů z 12 možných. 

Úroveň podpory 

 Úroveň podpory informačního systému společnosti zajišťuje externí pracovník. 

Jak již bylo popsáno výše, podpora je silně nedostačující. Externí pracovník funguje 

spíše jako dodavatel hardwarového vybavení, než jako uživatelská podpora. 

Z vyplněných dotazníků vyplívá, že všichni respondenti vědí, že nějaká podpora 

existuje, ale zdaleka neodpovídá skutečným potřebám podniku. Vedení společnosti by 

se mělo nad touto skutečností zamyslet. Je nereálné, aby podnik pracující s IS neměl 

zajištěnou uživatelskou podporu. Pokud nastane problém, veškeré procesy ve firmě se 

zpomalí, v horších případech se úplně zastaví. To může mít fatální dopad na fungování 

společnosti. 
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Úroveň řízení 

 Jedna z nejhůře hodnocených oblastí v podniku byla právě úroveň řízení. Ve 

firmě neexistuje samostatné IT oddělení, které by mělo na starosti kompletní správu 

informačních technologií. Není teda dána informační strategie, nejsou k dispozici 

směrnice, metodiky či postupy, které by určovaly jasná pravidla pro práci 

s informačním systémem. Částečně je to také tím, že žádný zaměstnanec nemá IT 

vzdělání a nevidí hlouběji do této problematiky. 

Pokud má podnik v tomto směru nedostatky, měl by kontaktovat poradenskou 

společnost v oblasti IT. Společnými silami by měli definovat cíle informační strategie, 

které by udávaly směr. Tím by vznikl ucelený komplex pravidel a postupů, jak správně 

využívat potencionál IS v podniku. 

Efektivnost informačního systému 

 Společnost Skládka Hraničky spol. s r.o. nemůže svoji činnost vykonávat bez 

podpory informačního systému. Pokud by došlo nějakým způsobem z odstavení 

informačního systému, podnik by dále nemohl fungovat. Informační systém je tedy 

klíčový prostředník, přes kterého proudí primární procesy v podniku.  

 Na základě výsledků analýzy bylo zjištěno, že při lepším zacílení informačního 

systému by se zlepšil částečně jejich výkon. Dále uvádějí, že neabsolvovali žádné 

školení informačního systému a že by jej uvítali. Pokud by takové školení vzniklo, 

určitě bych doporučoval proškolení starších pracovníků, kteří nemají dostatečné 

zkušenosti s informačním systémem. Poté by byli tito pracovníci oprávněni zastoupit 

své kolegy v případě potřeby. 

Bezpečnost informačního systému 

 Podle analýzy portálu Zefis, dopadla bezpečnost informačního systému 

jednoznačně nejhůře. Pouhé 4 body z celkových 36 naznačují absolutní nezdar. Tento 

stav je zcela jistě zapříčiněn neexistující bezpečnostní politikou ve firmě. Nikdo 

z vedení společnosti si nedokáže představit možná rizika, která ohrožují podnik. 

Zaměstnanci si běžně nosí a připojují své externí HDD, stahují software, vyřizují si 

svou soukromou poštu, instalují do firemních PC různé aplikace či doplňky, často 
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z neověřených a pochybných zdrojů. Tyto způsoby jsou absolutně neakceptovatelné. 

Zaměstnanci by si své osobní věci měli vyřizovat mimo pracovní dobu.  

Dále bylo zjištěno, že externí HDD, na který se zálohují data, není nijak chráněn 

proti fyzickému poškození. Toto úložné médium je položeno na poličce, která je asi 1,5 

metru nad zemí. Pokud by se HDD poškodil, podnik by nenávratně ztratil svá data, 

jelikož by se přenosný pevný disk mechanicky zničil. Navrhl bych společnosti, aby si 

svá data zálohovala ještě na server mimo své pracoviště. Tím by se riziko ztráty dat 

eliminovalo téměř k nule.  

Informační systém jako služba 

 Jelikož společnost nedisponuje nikterak velkou informační základnou, není 

nutné využívat outsourcingu, ve smyslu pronájmu software. Nejideálnějším řešením pro 

podnik je nákup licencí a následná instalace programů na uživatelské stanice. Některé 

softwarové prostředky jsou ve volně šiřitelné licenci, takže je zaměstnanec může 

využívat zcela zdarma. Jedinou oblastí, kde dle mého názoru je nutné využít služeb 

třetích stran, je stále vzpomínaná záloha dat. 

Závěrečné shrnutí 

V grafu č. 3 můžete vidět srovnání všech 7 oblastí společnosti. Z grafu lze také vyčíst, 

že v mnoha oblastech existují velké nedostatky mezi stávajícím a ideálním řešením. 

Tyto výsledky analýzy nám dávají podklady pro další část diplomové práce, ve které se 

budu zabývat odstraněním slabých míst podniku. Návrh nové koncepce informačního 

systému by měl být koncipován tak, aby se eliminovaly tyto nedostatky a aby byl 

informační systém více komplexní než tomu bylo doposud. Pro úplnost ještě uvedu 

oblasti, které jsou zobrazeny v obrázku, kdy: 1 – informační systém, 2 – zaměstnanci, 3 

– úroveň podpory, 4 – úroveň řízení, 5 – efektivnost informačního systému, 6 – 

bezpečnost informačního systému, 7 – informační systém jako služba. 

.  
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V celkovém hodnocení analýzy efektivnosti získala společnost Skládka 

Hraničky spol. s r.o. 35 bodů. Průměrná hodnota podniků zabývající se službami není 

bohužel dostupná. Maximální počet dosažitelných bodů byl pak 150. Pokud se podíváte 

na graf č. 4 pak lze vidět, že mezi maximálním počtem a počtem dosažených bodů 

společnosti je velká rezerva. Na tuto rezervu by se mělo vedení společnosti zaměřit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Celkové srovnání všech hodnocených oblastí systému (zdroj: [15]) 

Graf 4: Celkový počet dosažených bodů (zdroj: [15]) 
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5 Návrh změny 

5.1 Shrnutí analýzy 

Z výše uvedené analýzy vyplívá, že společnost je závislá na svém informačním 

systému. Ten je však nedostačující, jelikož část procesů se provádí pomocí 

informačního systému a část se provádí ručně. Tento dosavadní systém neefektivní.  

Systém funguje jako jakýsi shluk programů, které jsou na sobě nezávislé a 

nespolupracují spolu. Zaměstnanci tak musí často data bud složitě exportovat a 

upravovat nebo je musí přepsat ručně. 

Návrhem řešení tohoto problému je výběr informačního systému takového, který 

by zaštítil celou agendu odpadového hospodářství a navíc spolupracoval s dalšími 

programy. Stávající stav je totiž neudržitelný v důsledku stále se zvyšujícího počtu 

zlikvidovaného odpadu. 

5.2  Délka a harmonogram určený na realizaci 

Harmonogram a jeho časová náročnost jsou pouze odhadem, který slouží k lepší 

ilustraci a dokreslení celého projektu.  

5.2.1 Rozpracování úkolů projektu zavedení nového IS 

Projekt zavedení nového informačního systému do společnosti má podobu 

lineárního schématu, kdy na sebe jednotlivé fáze navazují v lineární posloupnosti. 

Projekt se skládá z následujících úkolů: 

 analýza společnosti (3d), 

 schválení projektu (2d), 

 sestavení projektu (14d),  

 kontaktování potencionálních dodavatelů (7d), 

 představení produktu (3d), 

 výběr IS (5d), 

 dojednání podmínek smluv a jejich podepsání (2d), 

 vytvoření časového harmonogramu na implementaci (1d), 
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 implementace (10d), 

 školení pracovníků (5d), 

 ukončení (1d). 

5.2.2 Časový harmonogram zavedení nového IS 

Časový harmonogram je stanoven na období zimy, kdy zaměstnanci mají 

volnější pracovní režim. Nevozí se zeleň, kovový šrot se sváží jenom občas a drcení sutí 

a jiných stavebních směsí je pozastaveno. Nebude zde takový tlak na dodavatelskou 

firmu, aby nový informační systém zavedla co nejdříve. 

Prosinec 2016 – odsouhlasení a počátky projektu,  

Leden 2017 – vypracování základních plánu, kontaktování dodavatelů a výběr 

IS, 

Únor 2017 – implementace a školení pracovníků, ostrý provoz 
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5.3 Analýza rizik  

V každém projektu jsou faktory, které balancují na hraně mezi úspěchem a 

neúspěchem. Rizika, která ohrožují celý projekt, by měla být co nejvíce omezena 

(snížena), tak aby nedocházelo k narušení některých částí projektu či jeho ostrého 

provozu.  

5.3.1 Identifikace rizik 

 omezení běžného provoz podniku, 

 neochota zaměstnanců pracovat s novým systémem, 

 prodloužení projektu, 

 prodražení projektu, 

 nekompatibilita nového řešení s IT infrastrukturou společnosti, 

 volba nevhodného dodavatele. 

5.3.2 Tabulka RIPRAN 

V následující tabulce č. 4 jsem zpracoval analýzu rizik. Pro ohodnocení 

pravděpodobností výskytu jsem použil tyto úrovně:  

 nízká pravděpodobnost (hodnota 1), 

 střední pravděpodobnost (hodnota 2), 

 vysoká pravděpodobnost (hodnota 3). 

Pro ohodnocení dopadu rizika jsem použil tuto stupnici:  

 malý dopad (hodnota 1), 

 střední dopad (hodnota 2), 

 velký dopad (hodnota 3). 
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Tabulka 4: RIPRAN tabulka (zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo Hrozba Scénář Prav. Dopad 
Hodnota 

rizika 

1 Omezení běžného provozu podniku Zaměstnanci nebudou stíhat plnit svoje povinnosti 1 3 3 

2 Prodražení projektu Projekt překročí stanovený rozpočet 1 2 2 

3 Prodloužení projektu Projekt nebude probíhat podle časového harmonogramu 1 1 1 

4 
Neochota zaměstnanců pracovat s 

novým systémem 

Zaměstnanci nebudou ochotni pracovat s novým systémem, 

prodloužení doby trvání procesů 
2 2 4 

5 
Nekompatibilita nového řešení s IT 

infrastrukturou společnosti 

IT infrastruktura společnosti bude zastaralá, systém bude 

pomalý, aplikace mezi sebou nebudou spolupracovat 
2 3 6 

6 Volba nevhodného dodavatele 
Dodání neúplného řešení, špatná komunikace, nevhodné 

chování, umělé prodlužování implementace 
1 3 3 
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5.3.3 Mapa rizik 

Mapa rizik slouží k rychlé interpretaci rozložení rizik, které jsou uvedeny 

v tabulce č. 4. Nejvyšším rizikem v grafu č. 5 je zde nekompatibilita nového řešení 

s IT infrastrukturou společnosti.  

 

Graf 5: Rozložení rizik (zdroj: vlastní zpracování) 
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5.3.4 Volba metody snižování rizika 

Následující tabulka č. 5 udává, jakým způsobem budeme pokračovat při 

snižování rizika. 

Tabulka 5: klasifikace rizik pro snižování (zdroj: vlastní zpracování) 

  Vysoká prav. Střední prav. Nízká prav. 

Vysoký 
dopad 

Vyvarování rizika Vyvarování 
rizika/Redukce 

Redukce 

Střední 
dopad 

Vyvarování 
rizika/Redukce 

Redukce Redukce/Retence 

Nízký dopad Redukce Redukce/Retence Retence 

 

5.3.5 Návrh opatření proti rizikům 

K potlačení identifikovaných rizik je podle mého názoru dostačující využít 

opatření, která jsou blíže popsána v následující tabulce č. 6, dále pak v tabulce č. 7 jsou 

uvedeny nové hodnoty rizika. V pavučinovém grafu č. 6 jsou pak znázorněny hodnoty 

obou rizik pohromadě. 
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Tabulka 6: Návrh opatření rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo Riziko Opatření Odpovědná osoba 

1 Omezení běžného provozu podniku 
Implementace o víkendu, omezená pracovní 
doba skládky 

Jednatel 

2 Prodražení projektu 
Kontrola Harmonogramu projektu, konzultace s 
vedoucím projektu 

Jednatel 

3 Prodloužení projektu Důkladná kontrola časového plánu Jednatel 

4 
Neochota zaměstnanců pracovat s novým 

systémem 

Proškolení zaměstnanců, motivační finanční 
odměny 

Jednatel, ekonom 

5 
nekompatibilita nového řešení s IT infrastrukturou 

společnosti 
Zakoupení výkonnější výpočetní techniky Ekonom 

6 Volba nevhodného dodavatele 
Pečlivý výběr dodavatele, prozkoumání 
referencí, lustrace dodavatele 

Jednatel 
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Tabulka 7: Hodnoty nových rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo Hrozba Scénář Prav. Dopad 

Hodnota 

starého 

rizika 

Hodnota 

nového 

rizika 

1 
Omezení běžného provozu 

podniku 

Zaměstnanci nebudou stíhat plnit svoje 

povinnosti 
0,5 3 3 1,5 

2 Prodražení projektu Projekt překročí stanovený rozpočet 0,5 2 2 1 

3 Prodloužení projektu 
Projekt nebude probíhat podle časového 

harmonogramu 
0,5 1 1 0,5 

4 
Neochota zaměstnanců pracovat 

s novým systémem 

zaměstnanci nebudou ochotni pracovat s novým 

systémem, prodloužení doby trvání procesů 
1 2 4 2 

5 
nekompatibilita nového řešení 

s IT infrastrukturou společnosti 

IT infrastruktura společnosti bude zastaralá, 

systém bude pomalý, aplikace mezi sebou 

nebudou spolupracovat 

1 3 6 3 

6 Volba nevhodného dodavatele 

Dodání neúplného řešení, špatná komunikace, 

nevhodné chování, umělé prodlužování 

implementace 

1 3 3 1,5 
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Graf 6: Pavučinový graf rizik společnosti (zdroj: vlastní zpracování) 
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5.4 Požadavky vedení společnosti na nový informační systém 

Jelikož společnost Skládka Hraničky spol. s r.o. není velký hráč na poli IT 

technologií a nemá vlastní IT oddělení, nový informační systém bude řešen 

dodavatelsky. Trh v oblasti odpadového hospodářství je velice úzký. Touto 

problematikou se zabývá jenom malá hrstka firem. Existují řešení ušité na míru 

společnosti, ale to by se v našem případě z finančního hlediska nevyplatilo. 

 Nejvhodnějším východiskem by tedy bylo dodání hotového řešení, zaměřené na 

odpadové hospodářství. Hlavní výhodou je rychlost nasazení systému a jeho nízké 

finanční náklady. Další výhodou je také neustálý vývoj softwaru, který udržuje systém 

stále „živý“.  

Na druhou stranu toto řešení má i svou negativní stránku, kdy hotový systém 

nemusí plně vyhovovat požadavkům společnosti. V případě společnosti Skládka 

Hraničky spol. s r.o. by ale toto řešení mělo být dostačující. 

5.4.1 Kritéria pro výběr informačního systému  

Nové dodavatelské řešení systému by mělo splňovat určitá kritéria, která jsou na 

něho kladena. Ty vzešly z požadavků pracovníků společnosti. Každý zaměstnanec, 

pracující s IS měl možnost určit, co by v systému uvítal a co by naopak systém 

obsahovat neměl. Tyto kritéria jsou pak rozdělena na: 

 Jednatelské požadavky (jednatel společnosti). 

 Uživatelské požadavky (zaměstnanci, pracující s IS). 

 Systémové požadavky (funkce systému vyhovující potřebám podniku). 

 Vycházelo se také z HOS 8 analýzy, která určovala slabá a silná místa 

v informačním systému firmy. Je tedy nutné vzít v potaz výsledky z této analýzy a 

zaměřit se na slabé stránky tohoto dosavadního systému. Uživatelé také zodpověděli, e 

nový informační systém by jim zvýšil produktivitu práce. Všechny tyto faktory budou 

zařazeny do kritérií, které by měl systém splňovat. Každému kritériu bude přiřazena 

priorita, která bude mít rozhodovací váhu při celkovém hodnocení systému. P1 značí 

nejvyšší prioritu, P5 pak tu nejnižší. Kritéria tedy jsou: 
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Jednatelské požadavky 

 Nízké finanční náklady (P2). 

 Dlouhodobé využití systému (P1). 

 Komplexnost systému (P2). 

 Ověřený dodavatel (P3). 

 Kompletní podpora software (P3). 

Uživatelské požadavky 

 IS v českém jazyce (P2). 

 Možnost školení na systém (P1). 

 Jednoduché ovládání (P3). 

 Pěkný grafický design (P4). 

 Spolupráce s ostatními programy (P3). 

Systémové požadavky 

 Záloha dat (P2). 

 Rychlost odezvy systému (P3). 

 Přesnost a úplnost dat (P1). 

 Stabilita systému (P2). 

 Modul překladiště (P1). 

 Modul sběrný dvůr (P1). 

 Modul nebezpečné odpady (P1). 

 Modul kompostárna (P1). 

 Vyhodnocení dat (pohledy, reporting) (P3). 
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5.4.2 Výběr dodavatele informačního systému 

Jak je již zmíněno výše, segmentem odpadového hospodářství se zabývá jenom 

hrstka IT podniků. Výběr tedy bude probíhat pouze mezi dvěma společnostmi, 

konkrétně firmou QDW informační systémy a společností INISOFT, které se na tuto 

oblast zaměřují.  

Cílem nového informačního systému je zlepšení fungování systému zpracování 

požadavků ve společnosti. Úkony, které pracovníci vykonávají, jsou často zdlouhavé a 

neefektivní. Informační systém by měl pomoci tyto procesy zkrátit. Vše by mělo být 

zaštítěno jedním informačním systémem. 

Po zavedení systému by se délka úkonů měla snížit alespoň o 25 % času. 

Systémy již nabízejí fakturaci do e-mailových či datových schránek společností. Pokud 

se dodrží stanovená kritéria a nepřekročí se časové zdroje či finanční náklady na tuto 

změnu, tak by měl být cíl splněn. 

 Hodnocení systému bude probíhat formou míry shody stanovených kritérií a 

jejich priorit spolu s reálnými nabídkami společností viz tabulka č. 8. Shoda dodavatele 

systému se pak bude rozlišovat ve škále od 1 do 5, kdy 1 značí 81% - 100% shodu 

s kritérii Skládky Hraničky spol. s r.o. a 5 značí 0% - 20% shodu. Společnost, která 

dosáhne menšího bodového součtu, bude vhodnějším kandidátem na dodání nového 

informačního systému.  

Tabulka 8: Míra shody mezi požadavky společnosti a réálnou nabídkou dodavatelských 

společností (zdroj: vlastní zpracování) 

Stupeň shody Slovní vyjádření Shoda reálné nabídky s požadavky podniku [%] 

1 Špatně splňuje 0 - 20 

2 Spíše špatně splňuje 21 - 40 

3 Částečně splňuje 41 - 60 

4 Spíše dobře splňuje 61 - 80 

5 Dobře splňuje 81 - 100 
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V následující tabulce č. 9 jsou rozepsány obě dodavatelské společnosti, které 

jsou hodnoceny podle předem daných kritérií. Výsledné hodnocení je pak součinem 

mezi prioritou požadavku a její míry splnění. 

  Tabulka 9: Celkové hodnocení dodavatelských společností (zdroj: vlastní zpracování) 

Dodavatelské společnosti IS QDW INISOFT 

Požadavky Priorita 
Stupeň 

plnění 

Výsledné 

hodnocení 

Stupeň 

plnění 

Výsledné 

hodnocení 

Jednatelské požadavky   

Nízké finanční náklady 2 1 2 3 6 

Dlouhodobé využití systému 1 1 1 1 1 

Komplexnost systému 2 2 4 1 2 

Ověřený dodavatel 3 2 6 2 6 

Komplexní podpora softwaru 3 2 6 1 3 

Uživatelské požadavky           

IS v českém jazyce 2 1 2 1 2 

Školení systému 1 2 2 1 1 

Jednoduché ovládání 3 2 6 1 3 

Pěkný grafický design 4 3 12 2 8 

Spolupráce s ostatními programy 3 2 6 1 3 

Systémové požadavky           

Záloha dat 2 1 2 1 2 

Rychlost odezvy systému 3 2 6 2 6 

Přesnost a úplnost dat 1 1 1 1 1 

Stabilita systému 2 1 2 1 2 

Modul překladiště 1 1 1 1 1 

Modul sběrný dvůr 1 1 1 1 1 

Modul nebezpečné odpady 1 1 1 1 1 

Modul kompostárna 1 1 1 1 1 

Vyhodnocení dat 3 1 3 1 3 

Celkové hodnocení     65   53 

 

5.4.3 Zhodnocení výsledků dodavatelských společností 

Z výsledků tabulky celkového hodnocení dodavatelských společností vyplývá, 

že vhodnějším dodavatelem se stala společnost INISOFT. Rozdíl není nikterak veliký, 

systémové a jednatelské požadavky jsou téměř totožné. Hlavní rozdíl je tedy 

v uživatelských požadavcích. Obě společnosti principiálně splňují základní požadavky 
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na funkcionalitu systému. Avšak software od společnosti INISOFT nabídl vždy něco 

navíc.  

5.5 Představení nového celkového řešení IS a jeho funkcionality 

Software od společnosti INISOFT, který dosáhl vyššího bodového hodnocení ,se 

jmenuje SKLAD odpadů 8. Tento program nabízí široké uplatnění, neboť se dá 

seskládat ze všech možných modulů. Pro potřeby podniky zde budou prezentovány 

pouze ty moduly, které budou mít určité využití. Nejprve si představíme každý modul 

zvlášť, popíšeme jeho využití ve společnosti a představíme si jeho funkce a možnosti. 

5.5.1 Základní modul 

Tento modul je stěžejní částí informačního systému společnosti. Tvoří základ 

pro všechny další moduly, které firma poskytuje. Nabízí pouze základní využití, tvoří 

spíše jádro celého systému, které řídí a komunikuje s ostatními částmi systému. Tento 

model tedy obsahuje adresář zákazníků a vozů, ceníky odpadů a služeb, smlouvy, 

fakturace, zakázky, karty odpadů, přehled stavu na skladu, tisk štítků, export do MS 

Excel či OpenOffice a mnoho dalšího.  

Ukázka prostředí se nachází na obrázku č. 9. Jak lze vidět, prostředí je velice 

jednoduché. Hlavní okno je rozděleno do několika částí. Horní lišta, nabízí spíše obecné 

funkce, a zajišťuje stálý přístup ke všem potřebným funkcím pro ovládání a nastavení 

programu. Pravé navigační menu umožňuje uživatele snadno a rychle najít potřebné 

funkce nebo zobrazit přehled požadovaných položek softwaru. 

Nástrojová lišta pod hlavním menu slouží k rychlému přístupu k funkcím na 

editaci skladových prostor, tvorby tiskových sestav, funkcí jako hledání, exportu či 

použití filtru pro vyhledávání. U části ikon je navíc malá šipka indikující rozbalovací 

menu dané funkce. 

Největší část zabírá zobrazující okno, ve kterém se prezentují uživatelské 

výstupy. Záhlaví pak tvoří stavový řádek, ve kterém je zobrazeno jméno zaměstnance s 

pracujícím se systémem, počet záznamů, datum a verze softwaru. 
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5.5.2 Obchod 

Aby systém splňoval požadavky komplexnosti, které byly jedny 

z nejdůležitějších kritérií, musí se do informačního systému zakomponovat modul, který 

by pokrýval veškerou agendu spojenou s odpady a jeho nakládáním. Řešením je právě 

modul obchod, který dokáže pracovat se zařízeními typu kovošrot, sběrné suroviny, 

skládka, kompostárna či sběrný dvůr. Modul obchod nabízí tyto funkce: 

Obrázek 9:Uživatelské rozhraní základního modulu (zdroj: [16]) 
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 Rozšíření skladových pohybů o možnost výkupu a prodeje. 

 Tisk těchto dokladů. 

 Možnost bezhotovostních plateb, tvorba elektronických podkladů pro 

převod financí, příprava složenek typu B a C. 

 Možnost definice a využití automatické služby. 

 Možnost zobrazení a tisku předdefinovaných obchodních přehledů.  

Tento modul nabízí také podkategorii služby, do které se zapisují vykonané 

práce technických služeb společnosti. Ty jsou totiž fakturovány v kanceláři skládky 

odpadů. Ukázka vytvoření takové služby je na obrázku č. 10. 

 

Obrázek 10: Vytvoření služby pomocí modulu Obchod (zdroj: [16]) 
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5.5.3 Skládka 

Hlavní příjem společnosti Skládka Hraničky spol. s r.o. plyne právě z likvidace 

odpadu, modul skládka nesmí chybět ve výčtu zakoupených modulů. Tento modul 

přináší plně automatizovaný průběh procesů svozu odpadů z legislativního hlediska. 

 Systém je nastaven na automatický výpočet zákonem stanovených poplatků a 

tvoření finanční rezervy při dovozu odpadu na skládku. Dále je zde možnost nastavení 

automatického odpočtu poplatku od základní složky celkové ceny pro obec, na jejichž 

katastru se nachází.  

Tento systém spíše spadá do monitorovací oblasti systému, jelikož hlídá stav 

ukládání odpadů, aby nedošlo k překročení zákonem stanovených limitů, ukládá 

provozní deník skládky, vytváří zákonné roční výkazy o poplatcích a finanční rezervě.    

5.5.4 Vážní systém 

Modul umožňující připojení digitální váhy k informačnímu systému firmy. 

Nezbytně nutný modul pro skládky odpadů, které likvidují odpad pomocí skládkování. 

Komunikace váhy a informačního systému je zprostředkována sériovým portem. Po 

najetí vozidla na mostovou váhu se změří jeho hmotnost a odešle se do systému. 

V systému je již auto rozpoznáno podle SPZ, celková váha auta se odečte od váhy 

prázdného vozidla a auto může pokračovat rovnou na skládku. Ukázka karty vážení je 

v následujícím obrázku č. 11. 

 Pokud je na skládce odpadu instalována závora či semafor, je zde možnost 

upgrade systému, který umožní zprovoznit tuto funkci. 
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Obrázek 11: Karta služební vážení (zdroj: [16]) 

5.5.5 SVOZ 

Jelikož Skládka Hraničky spol. s r.o. pojme až 80% celkového komunálního 

odpadu z celého okresu Hodonín, je třeba používat systém, který by vážil, 

zaznamenával a fakturoval různé svozové trasy v rámci jedné firmy. Tento modul se 

stará o evidenci svozových tras, tvorbu vzorových svozových tras, editace těchto tras, 

dokáže vytvořit poměrové ceny za tunu odpadu, dokáže vytvářet přehledy svozů, 

tiskové výstupy a mnoho dalšího, co se dá využít právě u klasického vývozu 

popelářských aut. Na obrázku č. 12 je vytvoření svozové trasy pro obec.  
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Obrázek 12: vytvoření svozové trasy (zdroj: [16]) 

Na následujícím obrázku č. 13 je pak přehled všech vytvořených svozových tras. 

Každé svozové trati se dá nastavit rozdílná cena za svoz, celková cena se pak 

automaticky přepočítává podle přivezených tun komunálního odpadu. 

 

Obrázek 13: Přehled svozových tras (zdroj: [16]) 

5.5.6 Pokladna 

Modul pokladna slouží hlavně k vedení hotovostních plateb různých skladových 

míst. Je třeba oddělit hlavní příjem ze skládkování odpadů od příjmu plynoucích 

z kompostárny, sběrného dvoru či překladiště. Tím vznikne přehledný systém toku 
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peněž v rámci podniku. Přehlednost vkladů a výběrů dodává podniku větší 

transparentnost a důvěryhodnost. Další funkce pokladny jsou tisk pokladních knih či 

denních soupisů za uskutečněná zdanitelná pnění. Peníze a tok peněz v podniku jsou 

velice citlivými daty, proto i zde vývojáři mysleli na zadní vrátka a vytvořili 

autorizovaný přístup pro zaměstnance. Kdokoliv tedy chce manipulovat s těmito daty, 

musí mít příslušné povolení. Na obrázku č. 14 lze vidět prostředí pokladny. 

 

 

5.6 Návrh řešení vyplývající z HOS 8 analýzy 

V kapitole 5.5 byl zvolen nový dodavatel informačního systému firmy. K tomu, 

aby bylo řešení této diplomové práce komplexní, je třeba ještě odstranit slabé stránky 

vyplývající z kapitoly 4.7. V této podkapitole bude navrhnuto nové řešení stávajících 

nedostatků. 

5.6.1 Zaměstnanci 

 Skládka Hraničky spol. s r.o. zaměstnává 6 lidí, kteří se dostávají do styku 

s informačním systémem společnosti. Tři z nich jsou na skládce odpadů, dva a ČOV a 

jeden na obecním úřadě jako vedoucí technických služeb. Všichni tito zaměstnanci by 

měli absolvovat školení nového informačního systému skládky odpadů. V rámci nákupu 

Obrázek 14: Prostředí modulu Pokladna (zdroj: [16]) 



79 

 

nového softwaru na odpadové hospodářství je toto školení zahrnuto do celkové ceny 

produktu. Školení tedy zajišťuje dodavatelská společnost. 

Toto školení by měl absolvovat dispečer, ekonom, jednatel, správce skládky a 

jeden ze dvou zaměstnanců čističky odpadních vod. Dispečer, ekonom a správce 

skládky by se měli zaměřit na základní principy fungování IS. Měli by si „ošahat“ 

veškeré funkce softwaru, spojené s jejich pracovní náplní. Pozice dispečera totiž musí 

vždy někdo ve společnosti vykonávat, proto bych doporučoval nejméně tři 

zaměstnance, kteří by absolvovali toto školení. Tím by se měl zaručit neustálý provoz 

na skládce odpadů. 

Jednatel společnosti by se měl zaměřovat spíše na celkové výstupy informačního 

systému podniku. Hlavními činnosti by měli být monitorování stavu skládky a její 

zabezpečení, jelikož za ni zodpovídá. Tento monitoring by měl probíhat i ve finančních 

tocích, účetních knihách apod. Není nutné znát principy fungování procesů v IS nijak 

podrobně. Jednatel společnosti by tedy spíše měl mít jakýsi přehled o celkovém dění. 

Ekonom společnosti by se dále měl zaměřit na modul „pokladna“, ve které se 

evidují a spravují veškeré finanční příjmy a výdaje společnosti. Tento modul dále 

zahrnuje export výstupů do určitých finančních softwarů a jeho další zpracování.  

Ne všichni zaměstnanci jsou zruční v práci s počítačem, proto by vedení 

společnosti mělo zvážit také školení na základní obsluhu PC a jejich periferií. Zejména 

starší pracovníci, kteří nepřicházejí často do styku s informačním systémem, by to jistě 

ocenili. Školení by vedl externí IT pracovník, který by za jednotnou cenu 3.500,- Kč 

proškolil všechny zájemce. Školení by trvalo 1 den a vedení společnosti by tyto 

pracovníky uvolnilo z jejich denních povinností. 

5.6.2 Úroveň podpory 

Úroveň stávající podpory byla silně nedostačující, proto bych navrhoval vedení 

společnosti, aby si sjednalo schůzku se stávajícím IT externím pracovníkem a 

prodiskutovala veškeré nedostatky. Současná IT podpora byla kontaktována až po tom, 

co byla objevena nějaká nefunkční část systému. Společnost by měla těmto problémům 

spíše předcházet a to důkladnou údržbou a správou systému. Navrhoval bych tedy, aby 
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se každého čtvrt roku prováděla celková údržba systému. Tato údržba by obsahovala 

čištění systému, celkovou zálohu dat, kontrola fyzického stavu počítačů a příslušenství a 

jiných dalších prací, které by si vedení společnosti představovalo. Zvážil bych i 

možnost rozšíření pravomocí a na celkové uživatelskou podporu, která dříve ve 

společnosti nikterak nefigurovala.  

Pokud by tedy nastal problém, zaměstnanec skládky by kontaktoval IT 

pracovníka e-mailem nebo telefonicky. Podle závažnosti problému a priority opravy, by 

pak IT technik řešil problém buďto za 1) okamžitě, jedná se o problém, který 

nedovoloval správné fungování podnikových procesů a zaměstnanec by tak nemohl 

vykonávat svoji práci, za 2) do 48h od nahlášení problému, jedná se o problém, který 

přímo neohrožuje chod systému, ale určitým způsobem ho omezuje či zpomaluje, za 3) 

do 96h od nahlášení problému, jedná se problémy nepřímo zasahující do chodu 

systému, které nejsou tak zásadní, ale musí být odstraněny.  

  Pokud by nastal problém přímo s informačním systémem od společnosti 

INISOFT s.r.o., zaměstnanec skládky by musel kontaktovat podporu dodavatelské 

firmy. První rok podpory je zdarma, poté by se již muselo platit obvyklým způsobem 

podle předem definovaných smluvních vztahů mezi společnostmi.  

5.6.3 Úroveň řízení 

Po zavedení nových opatření by se úroveň řízení měla zvýšit o 100%. Základním 

bodem vedení bude vytvořit celkovou informační koncepci podniku. Informační 

strategie by měla být minimálně na 5 let a měla by počítat se stávajícím softwarovým i 

hardwarovým vybavením. Samozřejmě pokud odejde jakákoliv součástka, komponenta 

či periferie, bude nahrazena jinou.  

Na této strategii by se měl podílet jednatel společnosti spolu s IT specialistou. 

Pozice jednatele by určila směr a IT specialista by tento směr převedl do praxe. Jednalo 

by se především o vytvoření postupů, metodik a směrnic. Tyto postupy by měly být 

dostupné v tištěné formě pro všechny zaměstnance. Pokud by nastala určitá 

nestandardní situace, zaměstnanec by pouze otevřel „manuál“ a podle předem 

nadefinovaných postupů by situaci vyřešil. Směrnice by určovala pravidla práce se 
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systémem a určovala by hranice chování lidí na internetu, aby nedocházelo ke 

zbytečným ohrožením sítě.  

5.6.4 Bezpečnost informačního systému 

Nejvíce podceňovanou částí systému v analýze efektivnosti informačního 

systému na portále Zefis.cz byla bezpečnost. Zaměstnanci si neuvědomovali rizika 

spojené s únikem či znehodnocením dat. Je třeba tedy vytvořit bezpečností politiku 

takovou, aby se tyto problémy minimalizovaly co nejvíce. 

Základním ochranným prvkem počítače jsou antiviry. Navrhoval bych 

zakoupení síťové licence pro 5 počítačů od společnosti ESET. Společnost nenabízí 

pouze antiviry, ale komplexní řešení zabezpečení dat SMART SECURITY. V tomto 

balíku se nacházejí prvky jako ochrana online plateb, osobní firewall, antispyware, anti-

thief či třeba pokročilá kontrola paměti.  

Dále bych navrhoval, aby společnost uvážila možnost zálohy dat na třetí 

nezávislou platformu. Dosavadní řešení je neefektivní. Jednatel společnosti svá data 

nezálohuje vůbec a hrozí tak jejich ztráta. Navrhoval bych nastavit tuto zálohu na každý 

den pro všechny PC ve firmě. Záloha by se prováděla na externí disk, který je připojen 

do firemní sítě. Dále bych navrhoval zakoupení cloudu od společnosti forpsi, který by 

sloužil jako záloha všech záloh. Tím by se riziko téměř vyloučilo. 

Aby všechny tyto návrhy řešení mohly fungovat, je třeba nastavit celkovou 

bezpečnostní politiku společnosti. Zaměstnancům by měli být proškoleni v této oblasti a 

měli by být upozorněni na možné rizika spojené se ztrátou či poškozením dat. Nijak 

zásadně bych neomezoval svobodu pohybu po internetu. Pokud by se škodlivý prvek 

pokusil dostat do počítače, ochrana systému SMART SECURITY, by ho měla 

rozpoznat a eliminovat.  

5.7 TCO analýza 

Analýza nákladů na vlastnictví nastiňuje finanční náročnost projektu za určité 

časové období. Do tohoto hodnotícího systému je zařazeno pořízení systému a jeho 

provoz. Pro podnik Skládka Hraničky spol. s r.o. jsem po konzultaci s jednatelem 

společnosti zvolil osmileté období, po které je využití tohoto systému naplánováno. 
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Důvodem je zákon o odpadovém hospodářství, který počítá se zrušením veškerých 

skládek odpadů v České republice nejpozději do roku 2024. Po tomto roce již nebude 

potřeba všech modulů systému, počet zaměstnanců se sníží a s omezováním 

skládkovacích prostor se také sníží tržby společnosti. To zcela jistě zapříčiní novou 

informační strategii podniku.  

V tabulce č. 10 jsem navrhl veškeré náklady spojené s pořízením informačního 

systému a jeho provozu. Do této tabulky jsem zařadil také nákup nového laptopu pro 

jednatele společnosti, jelikož stávající osobní počítač nesplňuje minimální požadavky 

na chod informačního systému firmy. 

Tabulka 10: Celkové náklady na vlastnictví (zdroj: vlastní zpracování) 

Název položky Kategorie 

Cena za 

pořízení 

Cena za 

rok 

Cena zbylých 

7 let 

Notebook  Hardware 20 000 Kč - - 

Monitor k notebooku Hardware 4 500 Kč - - 

ESET Smart Security Software - 4 115 Kč 28 805 Kč 

Základní modul IS Software - 9 500 Kč 66 500 Kč 

Modul Obchod Software - 9 000 Kč 63 000 Kč 

Modul Skládka Software - 15 000 Kč 105 000 Kč 

Modul SVOZ Software - 9 000 Kč 63 000 Kč 

Modul Pokladna Software - 3 500 Kč 24 500 Kč 

Modul Vážní systém Software - 5 000 Kč 35 000 Kč 

Údržba systému Služba - 4 800 Kč 33 600 Kč 

Cloudová záloha dat Služba - 2 400 Kč 16 800 Kč 

Školení pro práci na PC Služba 3 500 Kč - - 

Rezerva na podporu Rezerva - 10 000 Kč 70 000 Kč 

Celkové náklady   28 000 Kč 72 315 Kč 506 205 Kč 

Celkové náklady na 8 let        606 520 Kč 

 

Celkové náklady na vlastnictví tedy činí 606 520,- Kč. Musím ale zmínit 

položku „Rezerva na podporu“. Dodavatelská společnost INISOFT nabízí podporu 

produktu v prvním roce zdarma. Následující léta jsou však zpoplatněna. Tato rezerva 

slouží k pokrytí nákladu na tuto podporu. Pokud by se tyto prostředky nevyužily, mohlo 

by se z nich čerpat za účelem obnovy hardwarových prostředků ve společnosti, jelikož 

životnost některých komponent je kratší.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat informační systém společnosti, najít 

slabá místa ve využívání informačního systému a navrhnout vhodná řešení 

k optimalizaci procesů v podniku.  

První část obsahovala cíle práce a její metodiky, ke kterým byla přidána 

teoretická východiska. Bez objasnění těchto teoretických pojmů, by člověk stěží 

dokázal porozumět dané problematice. Základem bylo objasnění pojmu informační 

systém a jeho vztah k podniku. Následovala klasifikace těchto systémů a vysvětlení 

pojmů jako ITIL, COBIT,  TCO aj. Nakonec této kapitoly byly popsány analýzy 

vnitřního a vnějšího okolí podniku. 

Druhá část se zabývala analýzou podniku. Společnost byla nejprve podrobena 

kritické analýze, ve které se nacházely analýzy typu SLEPT, 7S, Porterův model 5 sil a 

SWOT. Poté následovala stěžejní část, ve které byl hodnocen informační systém 

společnosti Skládka Hraničky spol. s r.o. dle metody HOS 8. Stejně důležitou roli hrála 

také analýza efektivnosti informačního systému firmy. Z obou těchto analýz vzešly 

nedostatky a slabá místa podniku, které jsem se snažil ve třetí části této diplomové práce 

odstranit. 

Třetí a nejdůležitější část byla zaměřena na vlastní návrh patřičných změn. 

V úvodu kapitoly je nastíněn časový harmonogram potřebný k celkové změně systému 

a možná rizika, která by mohla ohrozit celkový projekt. Tato rizika jsou následně 

ohodnocena, dále analyzována a nakonec jsou vytvořena opatření k jejich snížení.  

Podle výsledků analýzy jsem zjistil, na jakou část informačního systému se 

zaměřit více a na kterou méně. Výsledky nebyly nikterak oslnivé, hodnocení systému 

dopadlo spíše špatně, přičemž doporučené hodnocení bylo dobře. Některé oblasti 

systému byly rozdílně o celé 2 stupně.  

Dle stanovených kritérií společnosti byl vybrán informační systém od 

společnosti INISOFT. Tento systém je dodáván po jednotlivých modulech. Pro potřeby 

podniku jsem zvolit moduly základní modul, skládka, obchod, vážní systém, pokladna a 

SVOZ. Zbylé moduly byly pro společnost nepodstatné. V závěru kapitoly je 
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ekonomické zhodnocení na pořízení a provoz systému po dobu osmi let. Systém by tedy 

měl obsahovat veškerou agendu týkající se odpadového hospodářství a měl by být zcela 

dostačující po dobu fungování společnosti Skládka Hraničky spol. s r.o., maximálně 

však do roku 2024, pokud se nijak zásadně nezmění legislativa země.   
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