
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV MANAGEMENTU

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF MANAGEMENT

VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO
ELEKTRONICKÝ OBCHOD

SELECTING E-COMMERCE INFORMATION SYSTEM

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. PETR PARIMUCHA
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. BERNARD NEUWIRTH, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2012



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2011/2012
Fakulta podnikatelská Ústav managementu

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Parimucha Petr, Bc.

Řízení a ekonomika podniku (6208T097) 

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

Výběr informačního systému pro elektronický obchod

v anglickém jazyce:

Selecting E-Commerce Information System

Pokyny pro vypracování:

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

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

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

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

BASL, Josef, BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy : Podnik v informační
společnosti – 2. výrazně přepracované a rozšířené vydání. 2008. vyd. Praha : Grada Publishing,
a.s., 2008. 283 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
DOSTÁL, Petr, RAIS, Karel, SOJKA, Zdeněk. Pokročilé metody manažerského rozhodování. 1.
vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 168 s. ISBN 80-247-1338-1.
MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s
r.o., 2000. 144 s. ISBN 80-7169-410-X. 
SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. 1. vyd. Brno : Computer Press, a.s.,
2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4. 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2011/2012.

L.S.

_______________________________ _______________________________
PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 20.05.2012



 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá výběrem informačního systému pro elektronický 

obchod Lepime.cz. Předmětem prodeje jsou bytové dekorace - samolepky na zeď 

vyráběné na míru. V první části je představena firma, výrobek a nastíněna analýza 

současného stavu informačního systému s důrazem na sestavení specifikace požadavků. 

Na tomto základě jsou pak porovnány jednotlivé informační systémy, které se dostaly 

do užšího výběru. Stěžejní částí je ekonomické srovnání informačních systémů, jak 

z hlediska počáteční investice, tak následných nákladů na provoz.  

Abstract 

This master’s thesis focuses on selecting an information system for the e-commerce site 

Lepime.cz. This e-shop sells home decorations – customized wall stickers. In the first 

part I am introducing the company, product, creating an analysis of the current 

information system and putting together the requirements and specifications. The 

second part is focusing on comparing considerable information systems, which were 

pre-selected to a shortlist. The key part compares the information systems economically, 

based on the required initial investments and monthly service fees. 

Klíčová slova 

Informační systém, IS, elektronický obchod, samolepky na zeď 
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Information system, IS, Ecommerce, wall stickers 
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Úvod 

Nakupování se stále více přesunuje na internet. Je to dáno tím, že se stále objevují nové 

možnosti prodeje zboží. Druhým důvodem je neustále rostoucí počet uživatelů 

internetu. Dříve byl doménou mladých lidí, ale dnes již není výjimkou, že se na 

internetu pohybují i lidé důchodového věku. S tím také souvisí rozšiřování sortimentu 

pro dříve opomíjené skupiny obyvatel. 

 

Obrázek 1 - Logo Lepime.cz, zdroj: lepime.cz 

S rozvojem celého internetového odvětví souvisí i nástup nových technologií, služeb či 

vylepšování těch stávajících. Díky internetu jsme propojeni prakticky v jeden velký trh. 

To vytváří značně konkurenční prostředí. Výsledkem je nižší cena pro zákazníka a s tím 

i související tlak na inovace napříč všemi obory. 

Zejména podnikání na internetu je v tomto ohledu vynikajícím příkladem, kde firmy bez 

inovací rychle zanikají. Pro každou takovou firmu je klíčový informační systém, který 

dokáže rychle a bezchybně obsloužit všechny uživatele – jak zákazníky, tak 

administrativní pracovníky. Dobrý informační systém rovněž poskytuje i cenné 

podklady pro analýzu probíhajících procesů (statistika prodejů, návštěvnosti, hledání a 

podobně). Z těchto ukazatelů můžeme následně vyhodnocovat reklamní kampaně a 

zvyšovat jejich efektivitu. 

V momentě kdy začínáme narážet na limity informačního systému je nejvyšší čas zvážit 

změnu a navrhnout vhodný způsob přechodu. 

V mé práci se zabývám výběrem informačního systému pro elektronický obchod 

Lepime.cz. Stávající systém byl shledán jako nevyhovující pro další rozvoj a expanzi na 

zahraniční trhy. 

Sortiment obchodu tvoří samolepky na zeď, které se využívají jako bytové dekorace. 

Tento obchod je specifický v tom, že je prodejcem i výrobcem zároveň. V současné 

době je v nabídce přes 7000 produktů. To klade zvýšené nároky na celý informační 
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systém a zejména správný tok informací. Při současném tempu růstu objemu prodejů se 

stávajícím informačním systémem bude složité zvládnout letošní předvánoční sezónu. 

Zejména z důvodu řady administrativních kroků, které jsou nutné k vyřízení 

objednávky. Informační systém by měl tyto kroky co nejvíce automatizovat. 

Při výběru nového informačního systému pro elektronický obchod Lepime.cz počítáme 

s životností 3 roky. Měl by tedy být perspektivní pro další rozvoj a zároveň by měla být 

zaručena jeho podpora ze strany výrobce po tuto dobu. 
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1 Vymezení problému a cíle diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je vybrat vhodné řešení informačního systému pro 

elektronický obchod Lepime.cz. V současné době firma narazila na limity současně 

používaného IS, tyto limity definuji v analýze problému. Výstupem bude seznam 

požadavků na nový informační systém. Dílčím cílem práce je provedení analýz 

současného stavu řešené problematiky ve firmě a jejím okolí. 

V návrhu řešení jsem vybral tři možné způsoby informačního systému. Tyto varianty 

porovnám mezi sebou z hlediska cenové kalkulace na pořízení a budoucích nákladů na 

provoz. Dílčím úkolem je odhad zvýšení obratu po zavedení nového IS vlivem rozšíření 

působnosti na Slovensko, rozšíření marketingových možností a úspor dosáhnutých 

snížením administrativní zátěže. Pro zvolenou variantu rovněž vypracuji harmonogram 

prací a optimální postup přechodu na nový IS.  
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2 Teoretická východiska práce 

 Vysvětlení pojmu informační systém 2.1

„Z filozofického hlediska je informace nehmotná a představuje to, co je vnímáno 

člověkem. Její význam je dotvářen pouze v nějakém kontextu. To vystihuje velmi dobře 

Wiener, který říká: „Informace je název pro obsah toho, co si vyměňujeme s okolním 

světem, když se mu přizpůsobujeme a když na něj působíme svým přizpůsobováním.“ 

Kvalitní informace v každém případě snižuje naši neznalost nebo nejistotu v konkrétní 

situaci a je často kritickým faktorem úspěšnosti v podnikání. Musí však být cílená, 

včasná, přesná, musí jí být přiměřené množství a musí být srozumitelná (prezentována 

vhodnou formou). 

Kvalitu informace významně ovlivňuje její cesta od zdroje k příjemci, protože na této 

cestě může být informace jak záměrně, tak neúmyslně zasažena chybami či 

zmanipulována, a to až do té míry, že se stává dezinformací. 

Vycházíme-li z teorie informace, pak informace je zpráva, která nám upřesňuje určitá 

fakta o jevech nebo objektech reálného světa. Její množství je vyjadřováno mírou 

neurčitosti, kterou zpráva odstraní a vyjadřuje se v bitech (BIT je zkratka slov Binary 

digiT a představuje číslici, která nabývá pouze hodnot 0 a 1). 

V současnosti se informace staly výrobním zdrojem, stejně jako pracovní síla, suroviny, 

výrobní zařízení či peníze. Je proto potřebné informace efektivně získávat a využívat je 

za podpory metod pro řízení informací. 

Slovo systém se používá v různých souvislostech a jeho význam závisí na historickém 

vývoji poznatků. Je blízký pojmům celistvost, organizace, organizmus, struktura. 

Původně ve starořecké filozofii znamenal seskupení, sjednocení, celek. Později se 

objevila myšlenka o řádu a uspořádanosti prvků nebo části systému. Představa o 

struktuře vznikla již v antickém myšlení a uplatnila se zejména v tehdejších poznatcích 

o stavbě živého organizmu. 

Dnes je systém chápán jako účelově definovaná množina prvků a vazeb mezi nimi a 

pojem systém se užívá jako označení určité části reálného světa s charakteristickými 
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vlastnostmi. Takto nazírané systémy se dělí na systémy přirozené, kdy hlavní části 

systému nejsou vytvořeny člověkem a existují nezávisle na něm, a systémy umělé, 

vytvořené člověkem. 

Informační systém je z tohoto pohledu systémem umělým a člověk může výrazně 

ovlivňovat jeho kvalitu. Existuje celá řada definic informačního systému. 

V této práci je informační systém chápán takto: „Informační systém lze definovat jako 

soubor lidí, metod a technických prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, 

zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a poskytování informací dle potřeb příjemců 

informací činných v systémech řízení.“ Tato definice zahrnuje člověka jako součást 

informačního systému a zmiňuje se o míře potřeby příjemců informací. 

Informační systém je účelnou formou využití informačních technologií
1
 v sociálně-

ekonomických systémech.“ (9) 

 Funkce IS 2.2

Funkce a možnosti informačního systému mohou být různé. Od obyčejného katalogu 

výrobků až po komplexní systémy řídící výrobu automobilů. Trendem je stále užší 

provázání jednotlivých činností a jejich integrace do jedné velké skupiny nástrojů, které 

výrazně urychlují přístup k informacím. Hlavní funkce informačního systému je tak 

podpora procesů probíhajících uvnitř firmy. Při efektivním nasazení dokáží výrazně 

snížit náklady a tím podporují růst firmy. (9) 

 Struktura informačního systému 2.3

„Informační systém se skládá z následujících komponent: 

 technické prostředky (hardware) – počítačové systémy různého druhu a 

velikosti, doplněné o potřebné periferní jednotky, které jsou v případě potřeby 

propojeny prostřednictvím počítačové sítě a napojeny na paměťový subsystém 

pro práci s velkými objemy dat; 

                                                 
1
 Termín informační technologie je užíván v souladu s celosvětovou terminologií pro označení veškeré 

techniky zabývající se zpracováním informací (tzn. Výpočetní, telekomunikační a organizační techniky, 

ale taky patřičného programového vybavení a organizačního uspořádání). 
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 programové prostředky (software) – tvořené systémovými programy, řídicími 

chod počítače, efektivní práci s daty a komunikaci počítačového systému 

s reálným světem, a programy aplikačními, řešícími určité třídy úloh určitých 

tříd uživatelů; 

 organizační prostředky (orgware) – tvořené souborem nařízení a pravidel, 

definujících provozování a využívání informačního systému a informačních 

technologií; 

 lidská složka (peopleware) – řešení otázky adaptace a účinného fungování 

člověka v počítačovém prostředí, do kterého je vřazen; 

 reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy) – kontext informačního 

systému. 

Má-li být informační systém firmy či instituce efektivní, nesmí být při jeho vývoji 

zanedbána žádná z jeho složek.“ (1) 

 Životní cyklus informačního systému 2.4

„Životní cyklus informačního systému z hlediska podniku lze rozčlenit do čtyř 

základních fází, které znázorňuje schéma na obr. níže: 

 

Obrázek 2 - Životní cyklus IS, zdroj (5) 

1. výběr IS – nalezení vhodného řešení pro podnik z hlediska pokrytí jeho potřeb a 

očekávání (funkčnost, platforma, rozvoj, služby, cena apod.); 

2. implementace IS – zavedení informačního systému do podniku včetně 

nastavení parametrů, naplnění daty, změny podnikových procesů, školení 

uživatelů apod.; 

3. provoz IS – zajištění produktivního provozu IS, udržování jeho chodu a 

odstraňování vzniklých problémů; 



17 

 

4. inovace IS – analyzování potřeb pro změny IS, upgrade stávajícího IS nebo 

přechod na jiný produkt. 

Každá etapa životního cyklu podnikového IS má svůj definovatelný začátek a konec. V 

některých situacích mohou být tyto milníky předmětem diskusí, protože na ně dodavatel 

a uživatel mohou mít odlišný názor. Jedním z důvodů může být mimo jiné skutečnost, 

že většinou je okamžik ukončení určité etapy spojen i s fakturováním a následnou 

platbou za provedené práce.“ (1) 

 Informační systém a jeho potenciál 2.5

„Obecně v sobě IS podniku skrývají výhodný potenciál, jak pomoci udržet, resp. zvýšit 

konkurenceschopnost podniku. Tento potenciál se projevuje ve dvou základních 

směrech: 

 Na jedné straně ICT pomáhají zlepšit vnitropodnikovou integraci i integraci 

podniku s jeho dodavateli a zákazníky, zefektivnit podnikové procesy, 

komunikaci i celkovou dostupnost dat, čímž podporují zkracování času trvání, 

ale také přispívají ke snižování nákladů v podniku. 

 Na druhé straně může být jejich přínos v podobě nových, resp. inovovaných, 

produktů a služeb, ve zprostředkování jejich vstupů na nové trhy, v podpoře 

růstu podílů na trzích a vyšších prodejů, tržeb i zisků.“ (8) 

2.5.1 Snižování nákladů 

„Vhodné informace mohou v kombinaci se zlepšenými podnikovými procesy a 

vhodnou podnikovou kulturou, ve které se odráží zejména týmovost, proaktivnost 

pracovníků a snaha sdílet nejen informace ale i znalosti, významně šetřit čas i peníze. Je 

tomu tak proto, že: 

 Správné a včasné informace mohou například snížit či případně zcela nahradit 

skladové zásoby. Přesná znalost skutečného termínu konkrétní dodávky, event. 

Informace o aktuálním stavu zpracování požadavku dodávaného zboží (které 

může být po cestě monitorováno prostřednictvím internetu), umožňuje 

redukovat pojistný stav zásob. 

 Analogii k materiálovým rezervám je možné nalézt i v případě rezerv časových. 

Vhodný způsob vzájemného informování mezi podnikem a jeho dodavateli 
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může zkrátit průběžnou dobu dodávky a může pomoci zajistit požadované 

splnění termínů. Včasné informace, například formou varování o opoždění 

předcházející činnosti, umožnují lépe reagovat a nevytvářet tak neúměrně 

časové rezervy takřka u všech činností. Slouží proto k ošetření možných 

následků způsobených případným zpožděním. 

 Využití elektronických transakcí může rovněž zrychlit a zlevnit komunikaci 

mezi podnikem a jeho zákazníky i mezi podnikem a jeho dodavateli a partnery a 

také uvnitř podniku samotného. 

 Další možnost se nabízí v případě elektronických burz, které umožňují zjišťovat 

zájem o určitou komoditu a dosahovat tak optimální ceny jak pro nabízející, tak 

pro kupující. Součástí těchto burz může být i forma určitého hromadění 

požadavků, které mohou snížit výslednou cenu pro jednotlivce a které by jinou 

formou nebyly tak snadno realizovatelné. 

Informace a informační systémy mohou představovat i řešení, která díky nižším 

nákladům na pořízení a provoz mohou nahrazovat jiné standardní podnikové zdroje 

(lidi, stroje apod.), například: 

 Vhodné informace z prodejů (například v aplikacích CRM) mohou zlepšit 

znalost o potřebách zákazníků a tím zvýšit tržby, aniž by bylo nutné zvýšit počet 

prodejců, resp. prodejních míst, a aniž by bylo nutné provádět nákladná 

marketingová šetření a kampaně, neboť ty může navíc nahradit virtuální 

prostředí internetového obchodu. 

 U výrobních organizací informace (například v aplikacích APS/SCM) využívané 

pro optimální rozvrhování výroby mohou zvýšit průchodnost výrobního 

systému, a tím i zvýšit počet výrobků, aniž by bylo nutné navyšovat kapacitu 

nákupem nových výrobních strojů a zařízení.“ (8) 

2.5.2 Zvýšení příjmů 

„Informační systémy a informace mohou na druhé straně pomoci zvyšovat tok peněz, 

který přichází do podniku od zákazníků za realizované výkony. Správné informace se 

mohou stát významným prvkem napomáhajícím vytvářet skutečnou konkurenční 
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výhodu, protože umožňují zlepšit nabídku výrobků a služeb zákazníkovi. Jako příklad 

uveďme: 

 Vhodné informace umístěné na webových stránkách na internetu v podobě 

katalogu mohou upoutat pozornost potencionálního zákazníka. Tím lze do 

podniku přivést nové zakázky, protože se jedná o klienty, kteří by se jiným 

prodejním kanálem s výrobky podniku vůbec nesetkali. 

 Další formou je možnost objednání, zaplacení, resp. dodání zboží (pokud je 

digitalizovatelné) nabízeného na webových stránkách, a to bez časového 

omezení, které může představovat provozní doba na prodejně či na pobočce. 

 Možnosti informačních technologií napomáhají při individualizaci zákaznických 

potřeb, protože prostřednictvím internetu si zákazník díky zpřístupněným 

informacím může sám konfigurovat výsledné atributy výrobku, zjišťovat 

výslednou cenu a po uzavření smlouvy v některých případech i sledovat 

realizaci své zakázky, včetně závěrečné dodávky. 

 Informace jsou základem pro vytváření výrobků zcela nových a původních. 

Příkladem mohou být elektronické podoby knih, hudby, fotografií či filmů, které 

si zákazník přímo objedná a dostane bez existence hmotného nosiče 

prostřednictvím internetu. 

 Informace o trhu a konkurenci podniku mohou pomoci lépe připravit produkty, 

zakázky, dohody nebo marketingové kampaně. 

Nové informace, informační kanály a služby tak mohou pomoci oslovit nové zákazníky, 

ale i stálým zákazníkům mohou aktivně nabídnout jimi preferované zboží a pomoci při 

jeho objednání, distribuci a placení. Informace mohou pomoci při zlepšování vztahu 

k zákazníkovi a ke zvyšování prodeje a pomáhají i ke zlepšování spolupráce a 

koordinace s dodavateli při procesu společného plánování a optimalizování 

realizovatelnosti zákaznického požadavku s ohledem na disponibilní zásoby a kapacitní 

možnosti celého řetězce. 

Poskytnutím vhodných informací lze dosáhnout ve spolupráci s dodavateli vedle 

oboustranného snížení nákladů i zkrácení doby odezvy na zákaznický požadavek i 

dodržení přislíbeného termínu dodání. Tím je možné zvýšit počet prodaných výrobků, 
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případně uvažovat o vyšší ceně produktu. Oba požadavky se v současnosti stávají stále 

naléhavější ze strany zákazníků. 

Nasazením IS v podniku dále mizí anonymita, je vidět zodpovědnost na zadané údaje, 

vedoucí získává větší přehled o svých podřízených, není na nich tolik závislý. Pomocí 

například ERP může manažer zjistit sám, jak vypadá plnění obchodního případu, jeho 

plánovaná a průběžná kalkulace, situace ve skladu, dodržování kvality a termínů 

dodavateli materiálu, vytížení výrobních kapacit apod. 

Nelze ale opomenout ani dlouhodobý efekt těchto změn, které umožňují podniku 

spolupracovat s dalšími podniky, zúčastnit se spolupráce v podobě virtuálních firem, 

nabízet výrobky na elektronických tržištích (marketplace) nebo obchodovat formou 

B2B s dalšími podniky nebo formou B2C se zákazníky.“ (8) 

2.5.3 Shrnutí přínosů 

„Na základě uvedených údajů můžeme shrnout přínos vyspělého informačního systému 

do několika bodů: 

 strategický přínos, například v kvalitě poznání potřeb zákazníků a zvyšování 

jejich loajality; 

 dílčí konkurenční výhodu, například ve zkrácení průběžné doby zakázky; 

 zvýšení konkurenceschopnosti, například tím, jak zajišťují požadovanou úroveň 

komunikace s obchodními partnery apod.; 

 posilování dobrého jména podniku v jeho okolí, mezi obchodními partnery, na 

veřejnosti, ve vztazích ke státní správě a samosprávě; 

 zvýšení výkonnosti a kvality podnikového řízení, například ve zkracování doby 

interních procesů apod.; 

 zajištění základní provozuschopnosti podniku (realizace základních účetních či 

obchodních operací apod.).“ (8) 
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 Měření efektivnosti podnikového IS 2.6

2.6.1 Client impact 

„Je známo, že orientace na zákazníka je kritická pro každý podnik. Proto by se i IT 

oddělení v podniku mělo orientovat na projekty s velkým vlivem na zákazníka. Pomocí 

této techniky jsou IT projekty uspořádatelné do oblasti v matici například 3 x 3, kde na 

jedné ose je dopad (nízký, střední a vysoký) na zákazníka a na druhé ose je vliv tohoto 

dopadu (např. zvýšení obratu, snížení nákladů apod.). Celkový obraz pak ukazuje, jestli 

je dostatečné množství projektů věnováno vysokému vlivu na klienta.“ (1) 

2.6.2 Self-help 

„Měření hodnoty IS je možné realizovat také podle toho, zda IS umožňují realizovat 

části procesů (příp. jen jejich vybrané činnosti) automatizovaně, bez zásahu lidské 

obsluhy. Významný je pak podíl automatizovaných činností v poměru k ručně 

prováděným, což mj. umožňuje porovnat náklady na pracovní sílu a náklady na 

provozování systému. Tento postup umožňuje lépe alokovat prostředky ve prospěch 

inovativních projektů oproti podpůrným.“ (1) 

2.6.3 Dropouts 

„Tato technika měří úspěšnost nové vlastnosti webové stránky. Používají ji podniky, 

které velké množství interakcí uskutečňují přes web. To znamená, že po té, co byla 

přidána nová funkcionalita, je měřeno, kolik lidí ji úspěšně využilo, kolik bylo 

chybných užití a kde „vypadli“ ze systému. Tak lze odstranit problém a také rozhodnout 

o lepším umístění funkcionality.“ (1) 

 Porterův model pěti sil rozšířený pro oblast IS 2.7

„Pro lepší pochopení strategického významu podnikového IS lze uvést i Porterův model 

pěti konkurenčních sil, aplikovaný na IS podniku, který zahrnuje: 

 pohled na současnou konkurenci na trhu a řešení otázky, zda IS může pomoci 

vytvořit konkurenční výhodu; 

 pohled na vyjednávací sílu zákazníků a řešení otázky, zda IS může pomoci 

změnit vyjednávací sílu; 
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 pohled na vyjednávací sílu dodavatelů a řešení otázky, zda IS může pomoci 

změnit jejich vyjednávací sílu; 

 pohled na hrozbu nových konkurentů a řešení otázky, zda IS může pomoci 

vybudovat nové bariéry vstupu; 

 pohled na hrozby substitučních produktů a řešení otázky, zda IS může pomoci 

vytvářet nové produkty. 

V rámci těchto pohledů je třeba zvážit, zda a do jaké míry mohou aplikace IS v podniku 

zmírnit či odstranit některou z definovaných hrozeb.“ (1) 

 Náklady spojené se zavedením IS 2.8

Obecně se cena IS skládá z jednorázových nákladů, které jsou spojeny s pořízením IS a 

dále z nákladů potřebných na jeho provozování: 

Jednorázové náklady 

 nákup hardwaru; 

 nákup softwaru – obvykle licencí, které mohou být na jméno uživatele, 

mohou určovat počet současně pracujících nebo mohou být spojeny s určitou 

uživatelskou rolí; 

Podnik 
Může PIS pomoci  

udržet /zvýšit 
konkurenceschopnost? 

Hrozba nových konkurentů 
Může PIS pomoci vybudovat nové 

bariéry? 

Vyjednávací síla 
zákazníků 

Může PIS pomoci snížit 
vyjednávací sílu 

zákazníků? 

Vyjednávací síla 
dodavatelů 

Může PIS pomoci snížit 
vyjednávací sílu 

dodavatelů? 

Hrozba substitutů 
Může PIS pomoci vytvářet nové 

produkty a služby? 

Obrázek 3 - Porterův model aplikovaný na pozici IS v podniku, zdroj: (1) 
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 datové naplnění systému a tvorba datových rozhraní na existující řešení 

v podniku; 

 úpravy obrazovek a sestav, tvorba a tisk nových formulářů; 

 doprogramovávání speciálních úloh; 

 úpravy podnikových procesů; 

 školení. 

Provozní náklady 

 servisní poplatky za hardware; 

 servisní poplatky za software; 

 poradenská činnost; 

 zabezpečení provozu vlastního IT oddělení. 

Struktura nákladů se liší v závislosti na velikosti podniku a odvětví, ve kterém podniká. 

(1) 

 Strategie zavádění IS 2.9

Pokud potřebujeme nahradit stávající IS nebo jeho část novým IS, musíme k tomu 

zvolit vhodnou strategii záměny obou systémů. Každá z možných strategií má své 

výhody, nevýhody a rizika. (5) 

Souběžná strategie 

Podstatou souběžné strategie je současné provozování obou systémů po určitou dobu. 

Během ní dojde k ověření plné funkčnosti nového systému, přeškolení pracovníků a po 

získání jistoty, že nový systém je funkční k naší plné spokojenosti, je provoz starého 

systému ukončen. Jedná se o vysoce bezpečnou, ale také vysoce pracnou strategii. (5) 

Pilotní strategie 

V rámci pilotní strategie zavedeme nový IS nejprve v jedné pobočce (oddělení) firmy, 

zbylá část firmy používá systém starý. Po odzkoušení systému přechází nový IS do celé 

firmy. Tato strategie je náročná na vzájemnou kompatibilitu dat a úloh obou systémů, 

ale relativně bezpečná. (5) 
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Postupná strategie 

Podstatou postupné strategie a odebírání částí starého systému a jejich nahrazování 

částmi systému nového. Tato strategie se používá především pro inovaci rozsáhlých 

systémů. Tato strategie je bezpečná, ale velmi zdlouhavá. (5) 

 

Nárazová strategie 

V rámci této strategie se starý systém ukončí „ze dne na den“ a nahradí novým. Je to 

vysoce rychlá a účinná strategie, která má značná rizika. (5) 

 Elektronické podnikání 2.10

„Elektronické podnikání (neboli E-Business) představuje oblast informatiky, která 

v sobě zahrnuje souhrn a podporu procesů a vztahů mezi obchodními partnery, 

spolupracovníky a koncovými zákazníky, uskutečňovaných elektronickými médii. Tyto 

procesy a vztahy tak v sobě obsahují elektronicky realizovanou výměnu informací, 

produktů, služeb a provádění finančních transakcí.“ (7) 

 SWOT analýza 2.11

SWOT analýza je metoda, která lze použít při hodnocení všeobecného pohledu na 

firmu, ale také na její IS. Dělí tuto oblast na čtyři skupiny: 

 Silné stránky (Strengths) 

 Slabé stránky (Weaknesses) 

 Příležitosti (Opportunities) 

 Hrozby (Threats) 

Podstata celé analýzy spočívá v zamyšlení se a v nalezení co nejvíce charakteristik a 

příkladů v rámci každé skupiny a jejich vzájemném porovnání. Poctivá příprava pak 

přináší ovoce v podobě předcházení rizik, využití potenciálů, odstranění nedostatků a 

včasného podchycení podnikatelských příležitostí. Nevyplatí se tedy podceňovat či 

zatajovat byť sebemenší problém, který není nutné aktuálně řešit. Z malé a podceněné 

komplikace se pak v budoucnu může stát poměrně velká a někdy i neřešitelná situace. 
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Silné a slabé stránky se týkají především organizace či projektu samotného, zatímco 

příležitosti a hrozby přicházejí nejčastěji z okolí podniku. (11) 

Silné stránky 

Každá silná stránka je úspěchem samotné firmy. Možností je mnoho, záleží na typu 

organizace. Silnou stránkou mohou být např. velikost firmy (v některých situacích se lépe 

pohybuje malá, v jiných zase velká), kvalitní vedoucí pracovníci s velkými zkušenostmi a 

správnými motivačními technikami, dostatek kvalifikovaných a zkušených pracovníků, 

moderní technologie, firemní know-how, optimální množství finančních prostředků na 

rozvoj firmy, zdraví firmy, výhodné geografické umístění sídla s ohledem na trh a 

distribuční cesty, účelná organizační struktura, flexibilita firmy, dobré jméno firmy a 

značky jejích výrobků či služeb, apod. Patří sem např. i unikátní a kvalitní výrobek, 

dostatečná distribuční síť, spolehliví a stálí dodavatelé a odběratelé, cenné zkušenosti 

v daném oboru, dobře zmapovaný trh, dovednosti v umění jednat se zákazníkem a 

schopnost pronikat do nových segmentů, kvalitní a rychlý servis, atd. (11) 

Slabé stránky 

Opačným stavem vyjmenovaných silných stránek jsou stránky slabé. Můžeme k nim 

ještě přidat např. nedostatečné pochopení pro marketing a reklamní kampaně ze strany 

vedoucích pracovníků, nedostatek obchodních dovedností, špatnou kvalitu surovin, 

výrobního zařízení či dokonce i samotného výrobku, špatné výrobní postupy, 

nedostatečná výstupní kontrola, nedostatečné kapacity pro uspokojení poptávky na trhu, 

nepříznivá legislativa vůči aktivitám firmy, příliš úzký nebo naopak široký výrobkový 

sortiment či sortiment služeb, nedostatečná komunikace na všech stupních řízení, atd. 

(11) 

Příležitosti 

Příležitosti přinášejí potenciální užitek pro firmu. Jejich využitím firma může získat 

konkurenční výhodu či finanční prostředky. Většinou přicházejí zvenčí, např. navázání 

kontaktů s novými partnery, možnost expandovat na nové trhy, zájem investorů o firmu, 

nové příležitosti pro investování, příležitost zlepšit povědomí o firmě ve vztahu k 

zákazníkům či investorům, možnost získat určité výhody vůči konkurenci atd. (11) 
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Hrozby 

Hrozby představují opět protipól příležitostí, stejně jako slabé stránky opak silných 

stránek. Hrozbou může být příliv nové a silné konkurence, která ohrozí stabilitu firmy 

na trhu, možná akvizice firmy ze strany konkurenta, nestabilní politická situace v 

oblasti, kde se firma pohybuje, nejrůznější živelné pohromy, odchod klíčových 

pracovníků ke konkurenci, ztráta dobrého jména firmy a dobrého povědomí o značce 

mezi zákazníky, atd. (11) 

 Typy informačních systémů 2.12

SaaS 

„SaaS (Software jako služba - Software as a Service) je model nasazení softwaru, kdy 

dochází k hostování aplikace provozovatelem služby. Služba je dále nabízena 

zákazníkům přes Internet. Eliminováním potřeb instalace a provozu aplikace na 

vlastních zařízení se SaaS v poslední době stává oblíbeným způsobem provozu 

aplikace. SaaS vznikla jako reakce na potřebu snižování nákladů na software, rychlého 

nasazení a outsourcingu. Využíváním SaaS mohou firmy také redukovat přímé náklady 

na nákup softwaru, jelikož náklady na licenci on-demand bývají menší a zároveň není 

potřeba například licence na servery. 

Pojem SaaS je často spojován převážně s business softwarem a hlavně se způsobem 

levného pořízení aplikace, která by nabízela stejnou funkcionalitu jako klasické řešení, 

ale za mnohem menší finanční prostředky. Často bývá také tento koncept zaměňován s 

pojmem Web 2.0, ale hlavní odlišnost s SaaS je, že se jedná o klasické řešení 

informačního systému, které je nabízeno přes webové rozhraní. 

SaaS byl původně považován jako potenciální bezpečnostní a operační riziko. Mnoho 

firem si přeje držet vlastní data pod interní kontrolou. V poslední době ale SaaS 

poskytovatelé mají zabezpečené servery a data lépe než vůbec samotní zákazníci mohou 

mít a nabízejí často další přidané služby ještě pro lepší zabezpečení. Dále je známá 

skutečnost, že většina krádeží dat je prováděna vlastními zaměstnanci a ne konkurencí a 

podobně.  
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Dalším často zmiňovaným limitujícím faktorem je obtížná customizace. V dnešní době 

ale již mnoho poskytovatelů upravilo své aplikace tak, že umožňují relativně jednoduše 

rozsáhlé úpravy aplikace a zároveň velmi intuitivně. Zákazník je tudíž schopen sám 

upravit aplikaci podle svých potřeb. Dále poskytovatelé nabízejí další přidané služby a 

balíky pro customizace podle jednotlivých segmentů podnikání a podobně. Problém, 

který stále přetrvává, je obtížnější propojení s ostatními firemními aplikacemi. 

Poskytovatelé, ale postupně přidávají funkčnosti, které tuto situaci zlepšují.“ (14) 

Řešení na míru 

Řešení na míru se řadí do kategorie proprietární software. To je takový software, kde 

jeho autor upravuje licencí (typicky EULA) či jiným způsobem možnosti jeho 

používání. K takovému software nejsou zpravidla k dispozici volně zdrojové kódy či v 

nich nelze svobodně dělat úpravy a výsledné dílo distribuovat. Takový software 

obvykle spadá do kategorie komerčního software, který jeho autor prodává. (13) 

Open Source 

Open Source Software (OSS) je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. 

Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost - 

licenci software, která umožňuje, při dodržení jistých podmínek, uživatelům zdrojový 

kód využívat, například prohlížet a upravovat (na rozdíl od proprietárního software). 

V užším smyslu se OSS míní software s licencí vyhovující definici prosazované Open 

Source Initiative. Pro odlišení se někdy open source software vyhovující požadavkům 

OSI označuje Open Source (s velkými písmeny). 

V nepřesném ale poměrně běžném vyjadřování se označení open source používá i pro 

mnoho vlastností, které s otevřeností zdrojového kódu nesouvisí, ale vyskytují se u 

mnoha open source programů. Například může jít o bezplatnou dostupnost software, 

vývoj zajišťovaný úplně nebo z podstatné části dobrovolnickou komunitou nebo 

„nekomerčnost“. V posledních letech se podle analytiků open source stal zdrojem 

inovací v oblasti software a převzal tak štafetu od proprietárního softwaru. Vzrostl také 

zájem firem o open source, zejména v oblasti webových řešení a rozostřily se hranice 

mezi tím, co je již open source a co nikoliv. (12) 
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 Ganttův diagram 2.13

Ganttův diagram je druh pruhového diagramu pojmenovaný po H. L. Ganttovi, 

průmyslovému inženýrovi, který byl za první světové války průkopníkem jeho 

používání. Ganttův diagram se využívá při řízení projektů pro grafické znázornění 

naplánování posloupnosti činností v čase. 

Na horizontální ose Ganttova diagramu je časové období trvání projektu, rozdělené do 

stejně dlouhých časových jednotek. Na vertikální ose jsou pak jednotlivé činnosti, na 

které se projekt rozpadá, vždy jeden řádek pro jednu činnost. Na ploše diagramu jsou 

jednotlivé činnosti označeny obdélníky (pruhy) jejichž levá strana označuje plánovaný 

začátek činnosti a pravá strana plánované ukončení. Délka pruhu tak označuje 

předpokládanou délku trvání činnosti. 

V rozšířenější podobě pak mohou diagramy ukazovat také návaznosti činností, pomocí 

lomených šipek nebo čar vedoucích od začátku nebo konce jedné činnosti k začátku 

nebo konci jiné činnosti (vztahy start-to-start, start-to-finish finish-to-start nebo finish-

to-finish) viz obrázek. Během realizace projektu je často využíváno také svislé linky 

označující aktuální datum a zobrazování míry dokončení jednotlivých činností pomocí 

postupného vyplňování obdélníků v diagramu (zleva do prava) Manipulaci s 

Ganttovými diagramy velmi usnadňuje využití specializovaného softwaru, který navíc 

často přidává do diagramu další informace (alokované lidské zdroje, náklady, atd). (10) 

 Slovní popis 2.14

Slovní popis patří k nejpoužívanějším způsobům popisů činností. Využívá se zejména 

při řešení úloh menšího rozsahu a pro komunikaci uvnitř pracovního analytického týmu. 

(4) 

 Vývojový diagram 2.15

Vývojový diagram, jak již název naznačuje, zachycuje chronologicky průběh procesu 

nebo algoritmu. Každý typ operace je znázorněn příslušným symbolem, který má jasně 

definovaný význam. Pro upřesnění funkce daného symbolu se operace popisují slovně. 

Symboly se mezi sebou propojují směrovými šipkami. (4) 
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 Wireframe 2.16

Wireframe webu („drátěný model“ nebo se také v poslední době začíná používat pojem 

„skica webu“) se v oblasti vývoje webových prezentací či aplikací používá pro náhled 

nového řešení. Wireframe definuje rozmístění funkčních prvků na stránce. Nejedná se v 

žádném případě o grafický návrh, neobsahuje obrázky a je tvořen pouze pomocí čar a 

textu. Nedoporučuje se ani použití barev, až na výjimky, které je potřeba odlišit. (15) 
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3 Analýza problému 

V této části práce nejdříve představím podnikatelský subjekt provozující elektronický 

obchod Lepime.cz. V dalších částech se zaměřím na stručný rozbor organizační 

struktury, představení produktu a popis současného informačního systému a jeho 

nedostatků. K tomu využiji SWOT analýzu, Porterův model pěti konkurenčních sil a 

analýzu oblastí IS. 

Výstupem této části bude seznam požadavků na nový informační systém. 

 Základní údaje o firmě 3.1

Obchodní název Petr Parimucha 

Předmět podnikání Výroba a prodej samolepek na zeď, Tvorba a údržba 

internetových stránek, Internetový marketing 

Právní forma podnikání Fyzická osoba 

Účetní/daňová evidence Daňová evidence 

Zahájení činnosti 7. 1. 2009 

Plátcovství DPH Plátce DPH 

Sídlo firmy Příhon 970, 685 01 Bučovice 

Místo podnikání Příhon 970, 685 01 Bučovice 

Počet zaměstnanců - HPP 0 

Počet zaměstnanců - ostatní 4 

E-mail info@lepime.cz 

Webové stránky www.lepime.cz 

Tabulka 1 - Základní údaje o firmě, zdroj: mepa.cz 

 Historie firmy 3.2

Firma byla založena v roce 2009. Od počátku se zaměřovala na tvorbu a údržbu 

internetových stránek menšího rozsahu a s tím související marketing na internetu. 

Dlouhodobě spolupracovala s 3 subjekty, které ji dodávaly zakázky. Tato spolupráce se 

během roku 2010 omezila a bylo rozhodnuto o diverzifikaci portfolia služeb. To 

vyústilo na podzim 2010 spuštěním internetového obchodu se samolepkami na zeď. 

Současný obchod byl vyvíjen interně. Toto řešení ale již neumožňuje další rozvoj, proto 

je nutné vybrat nový informační systém. 
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 Organizační struktura 3.3

                                      

  

Obrázek 4 - Organizační struktura, zdroj: vlastní 

Výše je nastíněna organizační struktura internetového obchodu Lepime.cz. Firma nemá 

žádné zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Všechny práce jsou řešeny smluvně 

s externími dodavateli. Toto řešení dovoluje držet náklady nízko a zároveň úzce svázané 

s objemem práce. Ten zatím není tak velký, aby se vyplatilo mít stabilní zaměstnance. 

Momentální organizační struktura je vyhovující i z hlediska plánovaného růstu. 

Výrobní oddělení 

Výroba je zajištěna smluvně u dodavatele, který se zabývá výrobou reklamních polepů a 

má dlouhodobé zkušenosti v této oblasti. Z hlediska optimalizace nákladů se jedná o 

nejvýhodnější řešení, protože objem výroby není takový, aby vytížil kapacitu stroje na 

100%. Momentálně probíhá výroba 2x týdně, kdy se sdružují podobné zakázky kvůli 

úsporám z rozsahu. Výroba je řízena ve službě Google Docs
2
, která je propojená 

s centrálním úložištěm zdrojových dat. 

Výrobní oddělení rovněž zajišťuje materiál od dodavatelů. Používaný materiál je dobře 

skladovatelný, protože je navinutý na rolích. 

                                                 
2
 https://docs.google.com 

Petr Parimucha 
(majitel) 

Výrobní 
oddělení 

Dodavatelé 

Grafické 
oddělení 

Marketingové 
oddělení 
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Grafické oddělení 

Grafické práce se využívají především na tvorbu nových kolekcí nebo propagačních 

materiálů. Dlouhodobě firma spolupracuje s 3 prověřenými grafičkami. 

Marketingové oddělení 

Marketingové oddělení je tvořeno externí konzultační firmou v oblasti internetového 

marketingu. Jedná se zejména o tvorbu PPC kampaní, optimalizace pro porovnávače 

zboží či optimalizace pro vyhledávače. 

 Představení produktu 3.4

Předmětem prodeje jsou samolepky na zeď. Tyto samolepky se vyrábí z jednobarevné 

vinylové fólie ORACAL 638. Tato fólie je přímo určená pro interiérové použití. Má 

dobrou přilnavost na malbu a rovněž i barevnou stálost. Fólie je dodávána v rolích. 

V současné době je v nabídce 20 barev (z 54 možných). Tyto barvy byly vybrány tak, 

aby pokryly barevnou škálu a zároveň bylo ekonomické držet je skladem. 

 

Obrázek 5 - Základní barevná škála, zdroj: lepime.cz 

Výroba jednotlivých motivů se provádí na řezacím plotteru. Tato technologie umožňuje 

výrobu i velmi detailních motivů. Pro jejich jednodušší lepení se využívá přenosová 

fólie. 

 

Obrázek 6 - Řezací plotter, zdroj: mimaki.co.jp 
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Obrázek 7 - Příklad samolepek, zdroj: lepíme.cz 

Většina motivů je jednobarevná. Avšak kombinací folií různých barev lze dosáhnout i 

vícebarevných motivů. Technologicky by bylo možné vyrábět i plnobarevné samolepky, 

ale výroba je podstatně dražší, což by nebylo ekonomicky výhodné. 

Zvláštní kategorií jsou funkční samolepky na zeď. Kombinující dekorační prvek a navíc 

mají užitečnou funkci. Jedná se o samolepky na zeď obsahující věšák, hodinový strojek 

či příchytky na fotografie. Tyto produkty zatím nejsou v nabídce, ale o jejich zavedení 

se uvažuje po nasazení nového IS. 

 Současný informační systém 3.5

Informační systém obchodu Lepime.cz patří k základním pilířům jeho fungování. 

Kritická je jeho dostupnost a rychlost. Do velké míry ovlivňuje možnosti dalšího 

rozvoje a tím i přímo ovlivňuje ekonomickou stránku. 

Pro pochopení funkcí informačního systému jsem definoval jeho klíčové části. 

V současné době je využíváno několik systémů, které nejsou vzájemně propojeny. 

Vyřizování objednávek je tak administrativně náročná práce náchylná na vznik chyb. 

Níže rozeberu jednotlivé části, jejich funkci a problémy, které navrhuji vylepšit. 
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3.5.1 Internetový obchod 

Klíčová část internetového obchodu je veřejná prezentace nacházející se na adrese 

www.lepime.cz. Rozhraní umožňuje procházet produkty, které jsou řazeny 

v kategoriích. Každý produkt je nabízen až v 80 variantách (různé velikosti a barvy 

téhož motivu). V současné době je tak v nabídce přibližně 130 motivů v 7000 

variantách. Mezi konkurenční výhody patří online náhled zvolené barevné kombinace 

přímo v interiéru. Zákazník si tak snadno může vybrat nejvhodnější verzi produktu. 

Vybraný produkt si může ihned zakoupit prostřednictvím nákupního košíku. Pokud si 

objedná za 500Kč a více, má poštovné zdarma. Po zakoupení je automaticky 

objednávka potvrzena zákazníkovi emailem a stává se tím závaznou. 

Jakmile jsou všechny položky objednávky vyrobeny, zásilka je odeslána 

prostřednictvím České pošty. Zákazníkovi dorazí email, kde je uvedeno číslo balíku a 

odkaz na sledování zásilky. 

 

Obrázek 8 - Internetový obchod, zdroj: lepime.cz 
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Z pohledu vyřizování objednávek narazíme na celou řadu problémů, které souvisí se 

zvoleným informačním systémem. Jedná se zejména o hromadné operace (exporty 

zásilek pro poštu či účetní systém) a vytváření produktů (nahrávání 20 obrázků pro 

každý motiv samostatně). Dále vzhledem k dalšímu rozvoji narazíme na problematiku 

jazykových mutací a měn, která je problematická a nelze v tomto systému uspokojivě 

vyřešit. 

Řešení elektronického obchodu bylo vyvinuto interně za využití volně dostupného 

internetového obchodu Ubercart
3
. Tento systém byl pro začátek ideální, protože 

s malými náklady bylo možné spustit internetový obchod a ověřit si tak, zda bude po 

tomto produktu dostatečná poptávka na českém trhu. 

Náklady na provoz jsou 2 298Kč bez DPH ročně. V těchto nákladech je zahrnut 

webhosting v ceně 179Kč bez DPH / měsíc a česká národní doména v hodnotě 150Kč 

bez DPH / rok. Aktualizace informačního systému jsou řešeny interně. 

3.5.2 Účetní systém 

Jako účetní systém je využit program Flexibee
4
. Tento program patří k nejmodernějším 

na trhu, jelikož je multiplatformní (lze provozovat na Windows, Mac OS X i Linux) a 

navíc umožňuje snadnou instalaci na vzdálený server. O jeho změně se neuvažuje, ale 

bylo by vhodné, aby nový informační systém umožňoval import dat pro vystavení 

faktury. Pro práci z více různých počítačů je žádoucí, aby se běh účetního systému 

přesunul na vzdálený server. 

Roční licence stojí 2 900Kč bez DPH za verzi FlexiBee Mini+. 

                                                 
3
 www.ubercart.org 

4
 http://www.flexibee.eu 
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Obrázek 9 - Účetní systém Flexibee, zdroj: vlastní 

3.5.3 Google Docs / FTP 

Pro jednoduchou evidenci výroby se využívá online sdílená tabulka ve službě Google 

Docs. Data pro výrobu jednotlivých motivů jsou uloženy na FTP serveru. Toto řešení 

není příliš vhodné pro budoucí rozvoj, protože je nutné údaje ručně vypisovat a občas 

při tom dochází k chybám, zejména záměně barev či velikostí. Evidenci podkladů pro 

výrobu by bylo vhodné integrovat do informačního systému. 

Služba je poskytována společností Google zdarma. 

 

Obrázek 10 - Google Docs, zdroj: vlastní 
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3.5.4 Česká pošta online 

Rozhraní umožňující tisk štítků a hromadné podání zásilek od společnosti Česká pošta. 

Služba je pro zákazníky zdarma, platí se pouze za odeslané zásilky. 

 

Obrázek 11 - Podání online, zdroj: cpost.cz 

3.5.5 Google Analytics 

Výčet používaných informačních systémů uzavírá Google Analytics
5
. Jedná se o službu, 

která poskytuje cenná data o návštěvnících a realizovaných objednávkách. Lze tak 

vyhodnocovat reklamní kampaně a jejich úspěšnost. 

Služba je poskytována společností Google zdarma. 

                                                 
5
 www.google.com/analytics/ 



38 

 

 

Obrázek 12 - Google Analytics, zdroj: google.com/analytics 

 SWOT analýza současného IS 3.6

Pro ucelenou představu o současném stavu informačního systému jsem provedl jeho 

SWOT analýzu. Z těchto výsledků pak budu vycházet při formulaci požadavků na nový 

IS. 

Silné stránky 

Současný informační systém je stabilní a léty prověřený. Pracovníci i zákazníci jsou již 

na jeho prostředí zvyklí. IS je postavený na Open Source systému Ubercart z roku 2009, 

ale komunita slíbila dodávat bezpečnostní aktualizace do léta 2013. 

Shrnutí silných stránek současného IS: 

 Systém je stabilní a léty prověřený 

 Založený na Open Source řešení 

 Nízké provozní náklady 

Slabé stránky 

Nasazená verze Ubercart je již zastaralá a není ekonomické provádět větší úpravy, které 

potřebujeme pro další rozvoj. Při návrhu stránek se nepočítalo s jazykovými verzemi, a 

tak je již obtížné je do současného systému dodělat dodatečně spolu s podporou více 

měn. Dále systém neumožňuje flexibilní slevovou politiku (slevové kupóny, dočasné 

akce, věrnostní slevy), což patří k efektivním marketingovým nástrojům. 
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Účetní systém a plánování výroby je odděleno do samostatných systémů. Vzniká tak 

značná administrativní práce, která umožňuje vznik chyb. 

Shrnutí slabých stránek současného IS: 

 Zastaralý informační systém s končící podporou 

 Omezené možnosti rozvoje 

 Několik oddělených systémů, které spolu nespolupracují 

Příležitosti 

Informační systém by měl být schopný co nejvíce dat integrovat, případně 

automatizovaně či dávkově spolupracovat s informačními systémy našich dodavatelů. 

IT odvětví se neustále rozvíjí, a tak je nutné držet krok s konkurencí a inovovat. 

V našem oboru je vyspělý informační systém jednou z možností jak získat konkurenční 

výhodu. Jedná se hlavně o oblast administrativy spojené s vyřízením objednávky, kde je 

prostor pro automatizaci některých činností.  

Shrnutí příležitostí pro současný IS: 

 Sjednocení systémů prodeje a výroby 

 Snížení administrativní náročnosti 

 Automatizace úkonů 

Hrozby 

Mezi nejvýznamnější hrozby řadím riziko ukončení podpory nasazené verze Ubercart. 

Toto riziko je poměrně vysoké, protože bylo přislíbeno, že bezpečnostní aktualizace 

budou vydávány jen do léta 2013. Mezi další hrozby je vhodné zařadit i riziko ztráty dat 

či omezení provozu v souvislosti s poruchou serveru nebo útoku (mezi nejznámější patří 

DDoS
6
). Riziko zneužití dat je reálné, protože se při přihlašování do administrace 

nepoužívá šifrovaná komunikace. 

 

                                                 
6
 Distributed Denial-of-Service 
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Shrnutí hrozeb pro současný IS: 

 Ukončení podpory systému 

 Ztráta dat či omezení provozu 

 Zneužití dat 

 Porterův model pěti konkurenčních sil 3.7

 Pro zdůraznění strategické důležitosti IS v rámci internetového obchodu Lepime.cz 

jsem provedl Porterovu analýzu pěti sil. 

Může IS pomoci udržet / zvýšit konkurenceschopnost? 

Prakticky všechny uskutečněné obchody jsou uzavřeny na dálku prostřednictvím 

elektronického obchodu, který je součástí informačního systému. Z toho důvodu je IS 

životně důležitý pro chod firmy. Jelikož se firma pohybuje na úzce vymezeném trhu 

s bytovými dekoracemi na míru, může si vytvořit prostřednictvím IS velkou 

konkurenční výhodu. Cílem je, aby zákazník dostal všechny potřebné informace pro 

zakoupení produktu přehledně a rychle. Důležitá je rovněž komunikace se zákazníkem 

prostřednictvím automatických emailů a udržování zákazníka informovaného o stavu 

objednávky. V procesu vyřízení objednávky vytváří IS konkurenční výhody v oblasti 

automatizace procesů spojených s výrobou a fakturací objednávky. Tím minimalizuje 

čas a tedy i náklady na odbavení objednávky. 

Může IS pomoci vybudovat nové bariéry? 

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví je poměrně velká, jelikož podobné 

dekorace lze vyrábět s relativně nízkými vstupními náklady. IS nám však může pomoci 

vytvořit určité bariéry. Za zmínku určitě stojí možnost přizpůsobit motiv z hlediska 

velikosti, barvy či orientace (včetně živého náhledu). Tím může mít motiv i 80 různých 

variant a je větší šance, že uspokojíme zákazníkovi požadavky. Tím zvyšujeme pomocí 

IS bariéry pro nové konkurenty a vstup do odvětví. 
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Může IS pomoci snížit vyjednávací sílu zákazníka? 

Vyjednávací síla zákazníka je malá, protože produkty nabízené v rámci obchodu jsou 

unikátní. Nelze je koupit v žádném jiném obchodě. Pomocí IS navíc nabízíme produkty 

v mnoha různých variantách, takže se dokážeme zákazníkovi maximálně přizpůsobit. 

Tento přístup se větším obchodům nevyplatí, protože tento trh je pro ně příliš malý. 

Může IS pomoci vytvářet nové produkty a služby? 

Hrozba substitučních produktů je riziko poměrně vysoké, protože nemůžeme 

konkurovat cenou. Výrobky firmy jsou postaveny na vysoké přidané hodnotě. IS nám 

pomůže toto riziko snížit pomocí variability produktové řady. Na stejném IS lze 

provozovat i komplementární obchody se samolepkami pro notebook či na automobily. 

Může IS pomoci snížit vyjednávací sílu dodavatelů? 

Vyjednávací síla dodavatelů není příliš vysoká, protože na trhu je dostatek 

dodavatelských firem. IS nám však může poskytnout výhodu v plánování nákupu 

materiálu a tím pádem snížit nákupní cenu. 

 Analýza okolí / konkurenčních firem a jejich IS 3.8

Pro výběr informačního systému, uvažovaných modulů a stanovení priorit jednotlivých 

částí jsem zpracoval základní analýzu konkurence a jejich využívaných IS. Při návrhu 

požadovaných vlastností budu k tomuto soupisu přihlížet. 

Mezi nejvýznamnější konkurenty patří (řazení neurčuje jejich tržní podíl) 

 www.isamolepkynazed.cz 

 www.samolepkynazed.cz 

 www.kvalitnisamolepky.cz 

 www.nalepky-na-zed.cz 

 www.fugu.cz 
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isamolepkynazed.cz 

Obchod používá vlastní řešení informačního systému, které nemá žádné speciální 

úpravy pro prodej samolepek na zeď (online náhled barevné kombinace). IS umožňuje 

nákup produktů bez registrace a vložení slevových kupónů. V nabídce jsou i dárkové 

poukazy. 

samolepkynazed.cz 

Využívá pronájem informačního systému od společnosti Shoptet
7
. U jednotlivých 

motivů je umožněn online náhled zvolené barevné varianty. IS umožňuje nákup bez 

registrace. Nabízí také provizní systém a dárkové poukazy. 

kvalitnisamolepky.cz 

Běží na Open Source řešení PrestaShop
8
. Obsahuje dynamický náhled barev, ale i 

zadání vlastní velikosti motivu. Nabízí provizní systém i přeposílání objednávek, platbu 

platebními kartami, nákup bez registrace, dárkové poukazy a rovněž slevy pro věrné se 

zákazníky. 

nalepky-na-zed.cz 

Obchod využívá vlastní řešení, které umožňuje náhled vybrané barvy. Nákup je možný 

bez registrace. 

fugu.cz 

Běží na Open Source řešení Onxshop
9
. Nelze nakoupit bez registrace. Obchod 

umožňuje platbu přes PayPal
10

. 

Z výše uvedené analýzy jsem zjistil, že největší konkurenti využívají buď vlastní řešení, 

řešení založené na OpenSource nebo pronájem internetového obchodu. Dále proto budu 

uvažovat pouze tyto varianty. 

                                                 
7
 www.shoptet.cz 

8
 www.prestashop.com 

9
 www.onxshop.com 

10
 www.paypal.com 
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 Analýza oblastí současného IS 3.9

Pro vyhodnocení současného stavu informačního systému jsem si definoval několik 

základních oblastí, ve kterých je potřeba realizovat změna se zavedením nového IS. 

Bezpečnost 

Do oblasti bezpečnosti řadím riziko neoprávněného vniknutí do administrace a zneužití 

uživatelských dat. Současný systém nevyužívá šifrovanou komunikaci a heslo 

k administračnímu účtu lze snadno odposlechnout. Stejný problém souvisí 

s přihlašováním na FTP při stahování zdrojových dat, které rovněž není zabezpečené. 

Dataware 

Práce s daty je pro rozvoj obchodu důležitá. Vhodnými nástroji získáváme cenné údaje 

o zákaznících a můžeme optimalizovat marketing, ale i nákupní proces. V současné 

době pro měření chování návštěvníků využíváme nástroj Google Analytics
11

. Z hlediska 

potřeb se tento nástroj jeví jako dostačující. 

Software 

Současný informační systém běží na operačním systému Linux. Využívá se osvědčené 

kombinace Apache
12

 + MySQL
13

 + PHP
14

. Všechny tyto programy jsou Open Source, 

takže jsou k dispozici bez placení licenčních poplatků. Kvůli kompatibilitě je využíváno 

PHP 5.2, jehož vývoj již byl ukončen. Je doporučená aktualizace na PHP 5.3, které 

brání několik používaných modulů pro stávající informační systém. Nový IS musí tedy 

být PHP 5.3 kompatibilní. 

Hardware 

Současný informační systém běží na sdíleném webhostingu, takže veškerý hardware je 

mimo naši kontrolu. Jelikož se bude spolu s novým informačním systémem na serveru 

provozovat i účetní systém, bude nutné přejít na jinou technologii. 

                                                 
11

 www.google.com/analytics 
12

 www.apache.org 
13

 www.mysql.com 
14

 www.php.net 
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 Uživatelé 

Z pohledu zákazníka je systém navržen dobře, čehož je důkazem dlouhodobé hodnocení 

4,6 (maximum je 5) v oblasti přehlednosti na portále Heureka
15

. 

 

Obrázek 13 - Přehled spokojenosti zákazníků, zdroj: heureka.cz 

Jedinou výtkou návštěvníků je omezená funkčnost na mobilních zařízeních a tabletech, 

kdy z některých zařízení nelze dokončit objednávku. Někteří zákazníci by rovněž uvítali 

platbu platebními kartami.  

Když se zaměříme na administrační část, zjistíme celou řadu nedostatků, která brání 

v rychlejší práci. Tyto nedostatky jsem rozebral při popisu jednotlivých částí systému, 

v kapitole současný informační systém. 

Rychlost odezvy 

V oblasti rychlosti odezvy internetového obchodu je značný prostor ke zlepšení. Odezva 

ovlivňuje nejen uživatelský komfort procházení, ale rovněž příznivě ovlivňuje pozice ve 

vyhledávačích. Při výběru nového informačního systému by toto hledisko mělo patřit 

k nejdůležitějším. 

 

Obrázek 14 - Analýza rychlosti odezvy stránek, zdroj: www.google.com/webmasters 

                                                 
15

 www.heureka.cz 
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 Požadavky na IS 3.10

V této části se zaměřím na specifikaci požadavků, které by měl nový informační 

systém zahrnovat. Budou podkladem pro sestavení porovnání variant a rovněž přílohou 

smlouvy s vybraným dodavatelem. 

Nový IS musí být postavený na technologii, která je kompatibilní s operačním 

systémem Linux, fungovat na serverovém řešení Apache, využívat programovací jazyk 

PHP 5.3 spolu s databází MySQL. Je to z důvodu možnosti provádět drobné zásahy do 

kódu vlastními silami. 

3.10.1 Funkční požadavky 

Funkční požadavky definují požadovanou funkcionalitu výsledného informačního 

systému, tedy ty operace, které výsledný produkt musí zvládat. Pro popis funkčnosti 

jsem zvolil slovní popis. 

Design 

Se změnou informačního systému se neuvažuje o změně designu. Je tedy potřeba 

současný design převést na nový IS. 

Katalog produktů 

Mezi základní požadavky patří možnost tvorby libovolného množství produktů, které 

mohou mít varianty s různou cenou a obrázkem. Obrázek se mění na základě zvolené 

varianty. Tyto produkty se řadí do kategorií a lze jím přiřazovat klíčová slova, dle 

kterých lze seskupovat podobné produkty př. čínské znaky, Japonsko, apod. 

Objednávky 

Produkty lze vkládat do nákupního košíku i po více kusech. Obsah košíku by měl zůstat 

uložený dlouhodobě pro konkrétní prohlížeč (bez nutnosti vytváření uživatelského 

účtu). Uživatelé se u tohoto typu sortimentu často rozhodují několik dní, než výrobek 

skutečně koupí. Zákazníkovi je také umožněno projít nákupem bez registrace. 
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Vyhledávání 

Jelikož je nabídka poměrně rozsáhlá, je důležité, aby obchod obsahoval i vyhledávání. 

Políčko by mělo obsahovat také našeptávač, který bude automaticky doplňovat názvy 

produktů. 

Stránky 

Internetový obchod není jen o produktech, ale je nutné splnit i zákonnou povinnost a 

uvádět obchodní podmínky a kontakty. Dále je požadována funkčnost tzn. blogu, aby 

bylo možné zveřejňovat články na různá témata: Výběr samolepky dle barvy v interiéru, 

Jak se samolepky vyrábí, apod. Na hlavní stránce budou také krátké aktuality, kde se 

budou uvádět odkazy na novou kolekci, apod. 

Optimalizace pro vyhledávače 

Informační systém musí umožňovat vytvoření správné struktury a tzn. hezkých url. U 

každého produktu/stránky nastavit zvlášť pole description a keywords. Mezi důležité 

vlastnosti patří i speciální xml sitemap export
16

, který využívají vyhledávače pro 

rychlou indexaci nového obsahu. 

Export zboží pro porovnávače 

Obliba porovnávačů zboží neustále roste, a tak je nutné, aby obchod umožňoval export 

produktů pro 3 nejběžnější služby: Seznam Zboží, Heureka a Google Nákupy. 

Uživatelské role 

Přístup do administrace musí být možno omezit po jednotlivých stránkách, tak aby 

k citlivým údajům o zákaznících a jejich objednávkách měl přístup pouze povolaný 

pracovník. 

Slovník pojmů 

V tomto oboru se vyskytuje řada pojmů, které nejsou na první pohled zřejmé, co 

znamenají př. přenosová fólie, hladítko, atd. Pojmy použité kdekoliv v textu budou 

                                                 
16

 www.sitemaps.org 
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automaticky odkazovat na jeho vysvětlení. Speciální sekce s vysvětlením těchto pojmů 

je vhodná i pro linkbuilding. 

Multijazyčnost a multiměnovost 

Jedna z klíčových požadovaných vlastností je multijazyčnost a multiměnovost. Bez toho 

nelze expandovat na zahraniční trhy, což patří k hlavním důvodům pro zavedení nového 

IS. 

Napojení na službu Uloženka
17

 

Jelikož je provozovna na malém městě, osobní odběry tvoří kolem 1 % odbytu. 

Rozšířením výdejních míst do většiny krajských měst můžeme oslovit další skupinu 

zákazníků, která preferuje osobní odběr. Navíc začíná budovat i síť poboček na 

Slovensku, což nám sníží náklady na expanzi. 

Napojení na účetní program Flexibee 

Pro zjednodušení administrace je vhodné nejlépe online napojení na účetní systém 

Flexibee
18

. Jedná se o vystavování faktur zákazníkům. 

Export pro Podání online 

V současné době v obchodě je využívána doprava prostřednictvím České pošty. Pro 

snadné podávání zásilek je nutné, aby systém umožňoval hromadnou výměnu dat. 

Výroba 

Automatizace výroby je nejdůležitější část, která stojí za snížením administrativních 

nákladů a chybovosti. Její součástí je automatické přikládání podkladů pro výrobu a 

seskupení výrobků dle zvolené barvy. 

Napojení na sociální sítě 

Pro virální šíření produktů je nutné, aby bylo umožněno jednoduché sdílení produktů na 

nejpopulárnější sociální služby Facebook, Twitter a Google+. 

                                                 
17

 www.ulozenka.cz 
18

 www.flexibee.cz 
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Platební brána GoPay 

Jelikož je většina objednávek unikátní (kombinace velikosti a barvy), vrácené zásilky 

již většinou nelze dále prodat a tvoří nám ztrátu. Zavedením dalších platebních metod 

můžeme zákazníky motivovat platit předem a tím snížíme množství zásilek na dobírku a 

riziko jejich nevyzvednutí. Jako nejvhodnější se jeví platby pomocí české služby 

GoPay
19

. 

Responzivní design 

S rozšiřující mírou mobilních zařízení a tabletů je důležité, aby se část určená pro 

zákazníka přizpůsobovala zařízení, ze kterého se na stránky přistupuje (jedná se 

zejména o přizpůsobení obsahu v závislosti na šířce displeje zobrazovacího zařízení). 

Důležité je, aby IS umožnil vytvořit objednávku prostřednictvím těchto zařízení. 

Přeposílání objednávek 

Z analýzy konkurence vyplývá, že část konkurenčních obchodů využívá spolupráce na 

dodavatelské úrovni. Majitel obchodu se stará o prodej a my pak jeho jménem 

expedujeme zásilky. 

Provizní systém 

Provizní systém je jednou z možností jak navázat spolupráci s partnery. Je výhodná pro 

obě strany, protože se platí až provize z prodeje. Je to tedy jeden z nejefektivnějších 

marketingových kanálů. 

Slevové kupóny / Dárkové poukazy 

Slevy jsou dobrý nástroj, jak udržet stávající zákazníky, ale také oslovit nové. Možnost 

vytváření slevových kupónů patří k prioritám. Dále možnost definovat elektronické 

produkty (dárkové poukazy), které budou doručeny po zaplacení na email. 

3.10.2 Identifikace uživatelů 

Do informačního systému bude mít přístup několik typů uživatelů. Tito uživatelé mají 

různé potřeby a navíc není vhodné všem zobrazovat citlivé údaje o zákaznících a 

                                                 
19

 www.gopay.cz 
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objednávkách. Níže je množina uživatelských rolí a definice omezení pro každou 

skupinu. 

 

Obrázek 15 - Uživatelské role, zdroj: vlastní 

3.10.3 Ostatní požadavky 

Dostupnost 

Pro provoz informačního systému je požadována dostupnost minimálně 99%. Veškeré 

servisní úkony se budou řešit pouze mimo špičku 8-22 hodin. 

Rychlost 

Stránky musí být navrženy pro rychlé načítání obsahu zejména v části určené pro 

zákazníka. Současný obchod se načítá v průměru 3,6 sekundy (dle metodiky Google 

Webmaster Tools viz sekce Rychlost odezvy). Nový obchod by měl být o 50% 

rychlejší. Vyšší rychlostí můžeme dosáhnout vyššího konverzního poměru. 

Bezpečnost 

IS musí být zabezpečen dle dnešních běžných standardů. Navíc je požadováno, aby 

uživatel s administrací pracoval výhradně přes šifrované spojení. Pokud je součástí 

• Přístup k veškerému obsahu Administrátor 

• Přístup k veškerému obsahu mimo část 
určenou pro vývojáře 

Majitel 

• Přístup k objednávkám a podkladům pro 
výrobu (bez zobrazení kontaktů na zákazníka) 

Výroba 

• Přístup k úpravě vlastních motivů a možnost 
vytvářet nové motivy (produkty) Grafik 

• Přístup k sekcím, které mají na starost správu 
obsahu (produkty, stránky, aktuality, atd.) 

Marketing 
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řešení i vzdálený přístup k souborovému systému, musí být opět využito výhradně 

šifrované spojení SFTP/FTPS nebo SSH. 

Rozšiřitelnost 

Změna IS je vždy dlouhý a drahý proces, proto musí být nový IS aktivně rozvíjen a 

reagovat na aktuální situaci na trhu. 

Zálohování 

IS obsahuje životně důležitá data, která při ztrátě mohou značně ohrozit chod firmy. 

Minimální požadavek je denní zálohování. Je preferováno, pokud lze provádět 

nezávislou zálohu na naše úložiště. 

Přístup ke zdrojovým kódům 

Je preferováno, pokud je umožněno přistupovat k části, která ovlivňuje vzhled front-

end. Marketingové oddělení průběžně provádí optimalizace z hlediska sémantiky či 

drobné úpravy obrázků, popisků, atd. 

  



51 

 

4 Vlastní návrh řešení 

V minulé kapitole jsem představil podnikatelský subjekt Lepime.cz, popsal aktivity a 

informační toky ve firmě. Dále jsem provedl SWOT analýzu současného IS a hodnocení 

oblastí IS a nastínil jejich nedostatky. Na základě těchto podkladů jsem vypracoval 

seznam požadavků, které by měl splňovat nový informační systém. 

Tento seznam požadavků bude nyní sloužit k porovnání 3 uvažovaných variant – 

systém na míru, SaaS a řešení postavené na technologii Open Source. Z každé oblasti 

jsem si vybral jednoho dodavatele, na kterém nastíním výhody a nevýhody tohoto 

řešení. 

Po nasazení nového informačního systému se počítá s expanzí na zahraniční trhy a 

nasazení nových marketingových nástrojů. To přinese i nárůst tržeb, který se pokusím 

odhadnout a tím i rapidně zkrátit návratnost investice do nového IS. 

Výstupem práce bude doporučení vhodné varianty IS, stanovení rozpočtu na zavedení 

tohoto řešení, stanovení rentability a sestavení harmonogramu prací pro přechod na 

nový IS. 

 Výběr varianty IS 4.1

Jak již bylo nastíněno v analýze, konkurenční obchody využívají jeden z těchto variant 

IS: 

 Uzavřený systém na míru 

 SaaS 

 Otevřený systém na technologii Open Source 

Nelze tak bez hlubšího rozboru stanovit, která varianta je nejvhodnější pro náš druh 

podnikání. Pro každou variantu jsem si zvolil referenční firmu, na jejíž nabídce budu 

demonstrovat výhody a nevýhody tohoto řešení. Úkolem této části je zevrubné 

porovnání možných variant. Vybrání konkrétní firmy je již předmětem samostatného 

výběrového řízení, které není předmětem této práce. 
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4.1.1 Uzavřený systém na míru 

Jako první se blíže podívám na uzavřený systém na míru, který patří k nejstarším 

způsobům a stále široce využívaným. Firma má svůj vyvinutý informační systém, ke 

kterému nabízí řadu rozšiřujících modulů nebo vytvoření modulů na míru. Tento IS se 

většinou kupuje za jednorázový poplatek a pak se měsíčně platí za poimplementační 

podporu případně webhosting, pokud máme IS umístěn na serverech této společnosti. 

Jako zástupce pro porovnání nabídky jsem si vybral ostravskou firmu ShopSys
20

, která 

patří k největším na českém trhu. 

Výhody 

 Komplexní služba na klíč 

 Rozšiřitelnost 

Nevýhody 

 Vysoké jednorázové náklady 

 Vazba pouze na zvolenou firmu 

4.1.2 SaaS 

Pronájem IS patří k nejmodernějším způsobům řešení infrastruktury. Využívá se toho, 

že velká část obchodů se liší pouze vzhledem, ale administrativně na úrovni IS je téměř 

identická. Nevýhodou je tak omezení možnosti přizpůsobení v případě nadstandardních 

požadavků. Služba je založená na placení měsíčních poplatků za provoz služby. Jako 

zástupce jsem si vybral široce rozšířený systém ShopTet
21

, který mimo jiné využívá i 

jeden z našich konkurentů. 

Výhody 

 Nízké jednorázové náklady 

 Nové služby v ceně měsíčního poplatku 

 

                                                 
20

 www.shopsys.cz 
21

 www.shoptet.cz 
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Nevýhody 

 Vyšší pravidelné platby 

 Systém lze omezeně přizpůsobit 

4.1.3 Otevřený systém na technologii Open Source 

Jako poslední variantu představím otevřený systém na technologii Open Source. Jedná 

se o široce využívanou variantu zejména u začínajících firem. Nicméně v zahraničí 

začíná stále více velkých firem nahrazovat své systémy pomocí Open Source. Většinou 

se totiž s nasazením OS váže i nižší pořizovací cena a provozní náklady. Druhou 

neméně důležitou výhodou je nezávislost na konkrétní firmě (například vývoj může 

zajistit externí firma a provoz si lze zajistit interně). Z hlediska bezpečnosti je 

diskutabilní, zda otevřený kód bezpečnost zvyšuje nebo naopak roste riziko zneužití. 

Jako zástupce jsem si vybral systém Drupal Commerce
22

, na jehož vývoji se podílí 

stejný autor, který vytvořil současně nasazený Ubercart. Dodavatelská firma tohoto 

řešení by byla RedWeb
23

. 

Výhody 

 Nižší pořizovací a provozní náklady 

 Otevřený systém a nezávislost na konkrétní firmě 

Nevýhody 

 Komunitní vývoj 

 Otevřený zdrojový kód a riziko zneužití 

4.1.4 Stanovení metrik pro porovnání variant 

V předchozí části jsem shrnul základní rozdíly mezi zvolenými variantami IS. Nyní tyto 

varianty porovnám mezi sebou na základě těchto metrik. 

 Pořizovací cena 

 Provozní náklady (měsíční) 

                                                 
22

 www.drupalcommerce.org 
23

 www.redweb.cz 
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 Hodinová sazba za dodatečné úpravy 

 Celková cena za 3 roky provozu (plánovaná životnost) 

Dle specifikace požadavků bude potřeba některé části vytvořit na míru. Rozhodujícím 

faktorem je tak způsob kalkulace za tyto dodatečné úpravy. Firmy v drtivé většině 

případů kalkulují vývoj na základě počtu odpracovaných hodin. Proto jsem toto 

hledisko zařadil do porovnání. 

Zatím jsem uvedl pouze tvrdé metriky, ale bylo by chybou nezařadit i měkké metriky. 

Jako relevantní jsem zvolil tyto: 

 Možnost vlastních zásahů do kódu 

 Technická podpora 

 Zaškolení 

 Rozšiřitelnost 

 Možnost umístění na vlastní server 

4.1.5 Oslovení vybraných dodavatelů 

Nyní jsem prošel nabídky vybraných dodavatelů a označil, které moduly jsou 

k dispozici již v základu. Některé moduly byly dostupné za poplatek. Moduly, které 

neměli dodavatelé v nabídce, jsem podrobně specifikoval a nechat si vypracovat 

nabídku na dodatečné naprogramování. 

  



55 

 

Specifikace požadavků a ceny jednotlivých dodavatelů za dodatečné úpravy 

Položka Řešení na míru 

ShopSys Enterprise 

SaaS 

ShopTet Enterprise 

Open Source 
Drupal Commerce / 

RedWeb 
Design 25 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 

Katalog produktů V ceně V ceně V ceně 

Objednávky V ceně V ceně V ceně 

Vyhledávání V ceně V ceně V ceně 

Stránky V ceně V ceně V ceně 

Optimalizace pro 

vyhledávače 

V ceně V ceně V ceně 

Export zboží pro 

porovnávače 

V ceně V ceně V ceně 

Uživatelské role V ceně V ceně V ceně 

Slovník pojmů V ceně V ceně V ceně 

Multijazyčnost a 

multiměnovost 

V ceně V ceně V ceně 

Napojení na službu 

Uloženka 

2 000 Kč V ceně 1 000 Kč 

Napojení na účetní 

program Flexibee 

5 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 

Export pro Podání 

online 

V ceně V ceně 2 000 Kč 

Výroba 38 000 Kč Nelze 15 000 Kč 

Napojení na sociální sítě V ceně V ceně V ceně 

Platební brána GoPay 5 000 Kč V ceně V ceně 

Responzivní design 9 000 Kč 5 000 Kč 6 000 Kč 

Přeposílání objednávek 15 000 Kč Nelze 10 000 Kč 

Provizní systém 15 000 Kč V ceně V ceně 

Slevové kupóny / 

Dárkové poukazy 

15 000 Kč V ceně V ceně 

Celkem 129 000 Kč 23 000 Kč 51 000 Kč 

Tabulka 2 - Ceník příplatků u jednotlivých dodavatelů, zdroj: vlastní 

4.1.6 Porovnání variant IS 

Pro výsledné porovnání variant IS jsem si vybral metriky uvedené v tabulce níže. Tyto 

metriky se z hlediska zadavatele jeví jako nejdůležitější. Pořizovací cena základ je cena, 

kterou stojí nejlépe vyhovující balíček informačního systému. Dodatečné úpravy 

zahrnují veškeré dodatečné moduly, tak aby IS v maximální možné míře vyhověl všem 

specifikovaným požadavkům. Provozní náklady je souhrnná částka na měsíční provoz 

informačního systému (včetně aktualizací). Hodinová sazba je částka, kterou firma 

používá pro výpočet dodatečných úprav. Vlastní zásahy zahrnují možnost přístupu 
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k alespoň části zdrojovým kódům dle specifikace požadavků. Technická podpora je čas, 

kdy můžeme řešit běžné provozní problémy (netýká se poruch, ty jsou řešeny u všech 

neprodleně). Zaškolení v práci s administračním rozhraním. Rozšiřitelnost je možnost 

rozvoje IS přikoupením dalších požadovaných modulů. Možnost umístění na vlastní 

server je způsob jak se osamostatnit od konkrétního dodavatele (v případě řešení na 

míru spíše teoretická). 

Metrika Řešení na 

míru 

ShopSys 

SaaS 

ShopTet 

Open Source 

RedWeb 

Pořizovací cena základ 54 900 0 29 000 

Dodatečné úpravy 129 000 23 000 51 000 

Provozní náklady 990 1990 490 

Hodinová sazba  900 800 600 

Vlastní zásahy Ne Ne Ano 

Technická podpora 24/7 Po-Pá 9-17h Po-Pá 8-17h 

Zaškolení Ano v ceně Nenabízí Za poplatek 

Rozšiřitelnost Ano Omezeně Ano 

Možnost umístění na 

vlastní server 

Ano 

(bez podpory) 
Ne Ano 

Celková cena 

za 3 roky provozu 
219 540 Kč 94 640 Kč 97 640 Kč 

Konečné pořadí 3 2 1 

Tabulka 3 - Porovnání variant řešení IS, zdroj: vlastní 

Vyhodnocení nabídky 

V případě řešení na míru bylo zjištěno, že všechny požadavky jsou realizovatelné, ale 

jako největší nedostatek této varianty byla vyhodnocena vysoká cena. Ta je dána 

především velmi drahými dodatečnými úpravami. Dále by nebyl umožněn přístup ke 

zdrojovým kódům a i drobné úpravy by musely být řešeny přes technickou podporu. 
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Nejnižší nabídnutá cena byla u řešení SaaS. Nicméně nutno podotknout, že u tohoto 

řešení je silně omezená možnost úprav a některé požadavky byly vynechány a 

doporučeno případně zvolit jejich řešení na míru místo SaaS. 

Jako vítěze v tomto srovnání jsem označil Open Source Drupal Commerce zastoupený 

společností RedWeb. Dokázal vyhovět všem požadavkům a nabízí největší flexibilitu, 

jelikož umožňuje přístup ke zdrojovému kódu a umožní i umístění na vlastním serveru. 

 Celková investice 4.2

V tomto kroku vyčíslím výši investice nejen z hlediska IS, ale i dalších nákladů, které 

nutně vzniknou na straně provozovatele. Jako příklad mohu jmenovat přeložení textů do 

slovenštiny, sepsání obchodních podmínek pro slovenský trh a další. Tyto počáteční 

výdaje jsem odhadl na 20 000 Kč bez DPH. Pokud k nim přičteme jednorázové výdaje 

za implementaci IS, dostaneme částku 102 000 Kč bez DPH. 

Dle kalkulace by se nám měsíční provozní náklady zvýšily ze 179 Kč bez DPH na 490 

Kč bez DPH. V absolutní částce se jedná o zvýšení 3 732 Kč bez DPH ročně. 

Výdaje budou mít následující průběh: 

 Jednorázová investice 102 000 Kč bez DPH, 

 Roční provozní náklady zvýšené o 3 732 Kč bez DPH (splatné na začátku 

období). 

 Návratnost investice 4.3

Na návratnost investice do nového IS můžeme pohlížet z oblasti růstu tržeb, ale také 

možných úspor. Tyto hlediska nyní vyčíslím v korunách. Budu vycházet z hodnot 

obratu za posledních 12 měsíců. 
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Tabulka 4 - Vývoj tržeb za posledních 12 měsíců, zdroj: vlastní 

Celkový obrat byl 519 532 Kč bez DPH. Průměrná objednávka za uplynulý rok byla 

v hodnotě 719Kč bez DPH. Za toto období byla průměrná zisková marže 43%. 

4.3.1 Růst tržeb 

Díky nasazení nového IS rozšíříme naši působnost na Slovensko (a dle dosáhnutých 

výsledků i do dalších zemí). Zároveň získáme nové marketingové prostředky pro 

zvýšení tržeb. Níže jsem tyto prorůstové změny shrnul a odhadnul očekáváný růst 

v procentech. 

 Rozšíření obchodu na Slovensko 30% 

 Provizní systém 5% 

 Přeposílání objednávek 5% 

 Slevové kupóny / Dárkové poukazy 5% 

 Rozšíření výdejních míst 5% 

Při sečtení všech opatření vychází zvýšení tržeb o 50% (pro zjednodušení výpočtu je 

uváděno jako průměr za kalkulované 3 roky). Tento růst ovlivňuje velké množství 

faktorů, některé nemůžeme ovlivnit, ale je nutné s nimi počítat. Náš přibližný odhad 

proto zpracujeme ve variantách ±20%. Ty jsem stanovil následně: 

 Pesimistická - 30% zvýšení tržeb 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

O
b

ra
t 

(b
e

z 
D

P
H

) 

Vývoj tržeb 



59 

 

 Realistická - 50% zvýšení tržeb 

 Optimistická - 70% zvýšení tržeb 

V následující tabulce je uveden předpokládaný obrat na následující 3 roky dopředu. 

Meziročně je počítáno s růstem o 10%, který by nastal i bez zavedení nového IS 

(vracející se zákazníci, zvýšení povědomí o značce, apod.) 

Rok Současný IS Nový IS 

Pesimistická Realistická Optimistická 

1. rok 571 485 Kč + 171 446 Kč + 285 743 Kč + 400 040 Kč 

2. rok 628 634 Kč + 188 590 Kč + 314 317 Kč + 440 044 Kč 

3. rok 691 497 Kč + 207 449 Kč + 345 749 Kč + 484 048 Kč 

Celkové navýšení 0 + 567 485 Kč + 945 808 Kč + 1 324 131 Kč 

Celkový obrat 1 891 616 Kč 2 459 101 Kč 2 837 424 Kč 3 215 747 Kč 

Počet objednávek 2631 ks 3420 ks 3946 ks 4473 ks 

Tabulka 5 - Předpokládané zvýšení tržeb po zavedení nového IS, zdroj: vlastní  

4.3.2 Dosažené úspory 

Nový IS umožní za stejný čas vyřídit více objednávek. Tuto změnu jsem znázornil 

pomocí vývojového diagramu. Na tomto digramu je vidět, že se vyřízení objednávky 

zkrátí o dva manuální kroky (zadání objednávky výroby, vytvoření faktury). Při této 

činnosti docházelo rovněž ke vzniku chyb (záměna barvy či velikosti), automatizováním 

tohoto procesu jsme toto riziko úplně eliminovali. 

Pomocí této změny se podařilo dosáhnout časových úspor 5 minut na objednávku. Za 

uplynulý rok bylo v průměru 60 objednávek měsíčně. Z toho vychází, že měsíčně 

ušetříme 5 hodin administrativní práce. Při účtované mzdě 300 Kč / hod je úspora 

v průměru 1 500 Kč měsíčně. 

Pro další výpočty byla vyčíslena celková kumulativní úspora za 3 roky. Je počítáno, že 

se hodnota průměrné objednávky mezi roky výrazně nezmění. 

Současný IS Nový IS 

Pesimistická Realistická Optimistická 

65 772 Kč 85 504 Kč 98 659 Kč 111 813 Kč 

Tabulka 6 - Úspora na mzdě, zdroj: vlastní  
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Před změnou 

 

Obrázek 16 - Vývojový diagram před změnou, zdroj: vlastní 
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Po změně 

  

Obrázek 17 - Vývojový diagram po změně, zdroj: vlastní 
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 Rentabilita investice 4.4

Rentabilita investice byla spočítána pro všechny tři možné varianty. Jelikož je investiční 

období 3 roky, jsou níže uvedené hodnoty právě na toto období. Časová hodnota peněz 

nebyla v tomto výpočtu zohledněna. 

Jako zisk z investice je bráno zvýšení obratu oproštěné od nákladů (pomocí ziskové 

marže 43%) v součtu s úsporou na mzdě pracovníka. 

Náklady na investici jsou sečteny jednorázové ve výši 102 000Kč bez DPH. K této 

částce je přičteno zvýšení provozních nákladů o 3 732 Kč bez DPH ročně čili celkem 

11 196 Kč bez DPH za 3 roky provozu. 

                
               

              
                

               
              

              
                 

                
                

              
                

Je nutné podotknout, že subjekt vede pouze daňovou evidenci, proto všechny výše 

uvedené hodnoty jsou před zdaněním. To však nic nemění na situaci, že rentabilita 

investice je vzhledem k uvažovanému období ve všech variantách kladná a investici lze 

doporučit. 
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 Harmonogram prací 4.5

Pro variantu Open Source jsem vypracoval harmonogram prací za využití Ganttova 

diagramu. 

 

Obrázek 18 - Ganttův diagram realizace řízené změny, zdroj: vlastní 

Realizace změny je naplánována tak, aby se stihla před vánoční sezónou, kdy je největší 

obrat. Při stanovení harmonogramu prací jsem stanovil u jednotlivých částí dostatečnou 

časovou rezervu, aby byl prostor řešit případné problémy bez ovlivnění navazujících 

činností. Z výše uvedeného harmonogramu vychází čas potřebný k zavedení změny na 

11 týdnů. 

Nasazení změny 

Z hlediska způsobu nasazení doporučuji nárazovou variantu. Nejsou známy žádné 

problémy, které by nový systém nezvládl okamžitě nahradit. Zároveň je to nejlevnější a 

nejrychlejší varianta. 
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 Zhodnocení přínosů IS 4.6

Přínosy nového informačního systému pro internetový obchod Lepime.cz lze hodnotit 

z několika hledisek. Tento seznam shrnuje nejdůležitější přínosy, které změna 

informačního systému přinese. 

 Finanční  

o Zvýšení obratu rozšířením působnosti na Slovensko a zavedením nových 

marketingových kanálů 

o Snížení nákladů optimalizací stávajících procesů 

 Nefinanční 

o Zkrácení času potřebného na vyřízení objednávky větší automatizací 

procesu 

o Snížení rychlosti odezvy informačního systému lepší optimalizací 

 Přímé 

o Úspora pracovních sil 

o Zvýšení bezpečnosti administrace a stability systému 

 Nepřímé 

o Zvýšení konkurenceschopnosti podniku 

o Získání strategického náskoku ve zvládnutí IS 
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Závěr 

V rámci této práce byla vybrána nejvhodnější varianta nového informačního systému 

pro internetový obchod Lepime.cz. Navržený informační systém by měl přinést 

požadovanou úroveň podpory procesů firmy a další benefity plynoucí z jeho nasazení, 

konkrétně zvýšení automatizace některých procesů, zvýšení efektivity nejdůležitějších 

procesů, snížení chybovosti, zvýšení kvality poskytovaných služeb a snížení nákladů na 

některé činnosti. Dále umožní rozšíření působnosti na Slovensko. 

Doporučeným způsobem realizace je využití dostupného Open Source řešení Drupal 

Commerce s několika úpravami na míru. Dle použitých metrik vyšlo, že splňuje 

všechny požadavky na nový informační systém a vychází nejlevněji z porovnávaných 

variant. 

Pro tuto změnu byl stanoven rozpočet 102 000 Kč bez DPH, který zahrnuje kromě 

implementace nového informačního systému i náklady na straně provozovatele, které 

jsou podrobněji specifikovány v kapitole Celková investice. Pro tuto částku bylo 

provedeno ekonomické zhodnocení pomocí projekce předpokladu zvýšení tržeb a 

přinesených úspor. Z této kalkulace vychází, že dle realistické varianty, se investovaná 

částka vrátí v prvním roce provozu při plánované životnosti 3 roky. Tuto investici tak 

lze doporučit. 

V případě požadavku na rychlejší návratnost lze omezit některé specifikované 

požadavky, které mají nejmenší přínos pro zvýšení celkového obratu. Druhou možností 

je rozšíření sortimentu obchodu o podobné zboží, které by si vyžádalo pouze malé 

zvýšení investice. Jedná se zejména o: 

 Samolepky na notebook 

 Samolepky na auto 

Tato práce slouží jako podklad pro budoucí rozhodnutí o změně. Vhodným 

načasováním této změny můžeme návratnost také pozitivně ovlivnit. Z toho důvodu 

doporučuji tuto změnu provést před začátkem vánoční sezóny, která začíná v průběhu 

října. Z navrhovaného harmonogramu prací vyplývá, že implementace zabere přibližně 

11 týdnů. V letošním roce by se tak projekt měl zahájit nejpozději začátkem srpna.  
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