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1 Úvod 

V dnešní době je kolem nás řada informačních technologii, které se využívá ve všech 

různorodých sektorech, jako např. průmysl, lékařství, výzkum, potravinářství atd.  IT a 

informační systémy se také využívají ve státní správě a to ve velkém měřítku. Každý Obecní 

úřad by měl mít implementovaný systém pro evidenci obyvatel, majetku, dále ekonomické 

systémy pro účetnictví, geografický systém aj. Jak jde vidět, doba se bez informačních 

technologií a systému neobejde, a proto budování informačních systému ve státní správě je 

nepostradatelnou součástí. 

Hlavním a nejdůležitějším cílem mé Diplomové práce bude zavést a implementovat 

evidenční informační systémy Obecního úřadu v Dolní Lutyni, které budou následně 

propojeny s ekonomickým systémem v plné automatizované formě.  

Z teoretické části se budu snažit popsat IS a všechno to, co se k němu váže. Také se 

Vám sdělím, jak se takový systém tvoří, popřípadě buduje. V praktické části mé Diplomové 

práce se zaměřím na analýzu současného používaného IS na Obecním úřadu. Dále Vám 

přiblížím současné moduly IS na Obci, které mají zabudovány a jaké informační technologie 

jsou v něm implementovány. Když stávající IS řádně, podrobně a důkladně analyzuji, navrhnu 

možné zefektivnění a řešení pro nedostatky IS Obecního úřadu. V poslední části práce Vám 

zobrazím postupnou implementaci systému.  
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2 Teoretická východiska k tvorbě IS veřejné správy 

2.1 Informace 

Základním prvkem každého informačního systému, tedy nejen toho veřejného, jsou 

informace. Kdyby nebylo informací, nebylo by ani informačních systémů, protože jejich 

zavádění by nemělo myšlenku. V dnešní době je zkrátka význam informací a informovanosti 

nedocenitelný. Určitě můžeme říci, že informace jsou alfou a omegou dnešního dění – dění, 

ve které informace zastarávají mnohem rychleji než kdykoliv předtím a lze předpokládat, že 

se tato tendence bude neustále prohlubovat. Podle D. Garson (2007) je absolutní podmínkou 

pro dosažení přínosu pro elektronizaci to, že data musí být přesná. 

Zakladatel kybernetiky Norbert Wiener (1963) v jednom ze svých děl uvedl, že pokud 

chce člověk aktivně žít, musí žít s přiměřenými informacemi. Z toho vyplývá, že informace 

představují jednu ze základních složek lidského života a potřeba informací patří mezi 

individuální potřeby každého z nás. Někdo potřebuje k životu informací více, jiný méně, ale 

každý potřebuje aspoň nějaké. Jenže co to vlastně jsou informace? Definic můžeme v 

literatuře najít mnoho. Za informaci obvykle považujeme zprávu, která nám sděluje něco 

nového a napomáhá nám při rozhodování. Lze také říci, že informace odstraňuje nebo snižuje 

neznalost nebo nejistotu příjemce zprávy a následně vyvolává změnu jeho stavu nebo 

chování. 

Každá zpráva ovšem nemusí být automaticky informací. Pokud nám zpráva nic neříká 

a nemá pro nás ve skutečnosti praktický význam, může to být z několika různých důvodů: 

 příjemce zprávě nerozuměl nebo ji nepochopil 

 příjemce zprávě sice rozuměl a pochopil ji, ale nenašel v ní nic nového 

 příjemce zprávě rozuměl, pochopil ji a našel v ní něco nového, ale zpráva pro něj 

nebyla zajímavá 

Informace je tedy do značné míry pojem subjektivní. Pro jednoho příjemce může být 

jedna a tatáž zpráva informací a pro druhého nikoliv. Pokud tedy chceme stručně a jasně 

vyjádřit, co to vlastně informace je podle autorů V. Fridrich a M. Lukáše (1999, str. 3): „Za 

informaci považujeme zprávu, která odstraňuje neznalost příjemce a má pro něho praktický 

význam.“ 
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Samotná informace se skládá ze tří složek: 

1. sdělení – je obsah informace pro příjemce 

2. data – slouží k vyjádření informace v komunikačním jazyce (např. slova, čísla, grafy, 

znaky, zvuky) 

3. nosič – je fyzický prostředek pro sběr, uložení a přenos dat (např. papír, disketa, CD – 

ROM, paměťová karta) J. Rektořík (2002) 

2.1.1 Informace versus data 

Je třeba zdůraznit, že hranice mezi pojmy informace a data není jednoznačně 

vymezená. To, co je jednou považováno za data, může být příště vydáváno za informace a 

naopak. Obecně můžeme jako data označovat to, co vkládáme do databází informačních 

systémů a také to, co pomocí těchto systémů zpracováváme. Výsledky zpracování těchto dat 

pak již můžeme označovat pojmem informace. Přitom je nutné si uvědomit, že to, co jednou 

získáme jako nové informace, může být ihned použito jako vstupní data. Ve schématu č. 1 

ještě figuruje pojem znalosti, které můžeme rozšiřovat na základě nově získaných informací a 

které nám také napomáhají přiřazovat datům význam. 

 
 
Obr. 2.1 Data, informace a znalosti ve vztahu k informačnímu systému 

Zdroj: RAPANT, P.: Úvod do geografických informačních systémů [on-line], str. 17 

Dnešní svět, který je kolem nás, produkuje velké množství informací a tak je důležité 

rozlišovat také hodnotu informace. Vezmeme-li v úvahu základní členění, tedy na dobré a 

špatné informace, nezbývá než vyjádřit prosbu, aby je člověk dokázal rozpoznat a dále 

propagoval jen ty dobré. To je ovšem prosba, které není vůbec jednoduché vyhovět. Je to 

takřka nemožné. Výrazným prostředkem nám v tom ale mohou vypomoci „informační a 

komunikační technologie“. 
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2.2 Informační systém 

Existuje celá řada definic, ale vybereme si jednu z nejvystižnějších. Molnár (1992) 

tvrdí, že informační systémy lze definovat jako: „soubor lidí, metod a technických prostředků 

zajišťujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat s cílem tvorby a poskytování informací 

dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení.“ 

Zase podle Tvrdíkové (2000, s. 10) „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 napájeny na diskový subsystém pro práci s velkými 

objemy dat. 

 programové prostředky (software) – tvořené systémovými programy řídícími 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. 

 reálná svět (informační zdroje, legislativa, normy) – kontext informačního systému.“ 

2.3 Veřejná správa 

Veřejná správa se týká okruhů veřejnoprávních vztahů. Je založena státem ke správě 

věcí veřejných ve veřejném hledisku. Její orgány jsou zpravidla voleny občany v souladu s 

pravidly stanovených právním řádem. 

Veřejnou správu lze definovat z více možných hledisek. V. Smejkal (2003) uvádí 

různé přístupy, které směřují k témuž cíli. První přístup je funkční neboli také materiální 

vymezení. A to že Veřejná správa (už jen VS) je činnost prováděná určenými subjekty ve 

veřejném zájmu, jsou jí obstarávány veřejné záležitosti, a to mravem a v mezích, které jsou 

vymezeny zákony. Druhým přístupem je negativní vymezení, které se využívá už odedávna, a 

zakládá si na konstatování faktů, že VS je ta oblast správy, která není soudnictvím ani 

zákonodárstvím. Oporu pro toto tvrzení nalezneme dnes např. v Ústavě České republiky a 

jejím dosavadním členěním.  
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Jsou zde vyjmenovány dále i úkoly veřejné správy, mezi které patří: 

 ochrana veřejného pořádku 

 bezpečnost a obrana státu 

 zahraniční politika 

 hospodářská politika 

 sociální, zdravotní a školská sféra. 

  Z těchto úkolů je patrné, že sociální sféra je jednou z pěti základních sfér státní 

činnosti. Je třeba dodat, že v současné době tato sféra je chápána rozsáhleji - zahrnuje opatření 

proti negramotnosti, nemoci, nezaměstnanosti, chudobě, sociálnímu vyloučení, které úzce s 

chudobou souvisí, tedy jako sféra zahrnující správu zaměstnanosti, zdravotnictví, ochrany 

práce, sociálního zabezpečení a základního povinného školství. 

V této souvislosti je pak třeba odpovědět na otázku, co veřejný zájem a co je veřejná 

záležitost. Je možno říci, že veřejná záležitost je vlastně vše, co se dotýká nějakým způsobem 

veřejnosti a veřejný zájem je potom to, na čem je veřejnost určitým způsobem zainteresována. 

Otázkou je, kde je hranice mezi soukromým a veřejným. Tato hranice úzce souvisí s povahou 

daného státu, rolí občana v něm, s principy, které jsou v dané společnosti přijímány a také 

realizovány - princip spravedlnosti, solidarity či subsidiarity - toto vše se promítá v sociální 

politice státu (a nejen v ní). Tak může být úkolem veřejné správy péče o všeobecné blaho 

občanů stejně jako zajišťování právního a institucionálního rámce pro ostatní, nestátní 

subjekty a občanskou iniciativu jako důležitého subsidiárního principu. 

Platí, že v demokratickém prostředí se veřejné zájmy formují jako společenský 

konsenzus, což s sebou přináší i prosazování určitých skupinových zájmů. 

2.4 Hlediska klasifikace informačních systémů 

Jak víme, tak automatizované informační systémy nám slouží pro sběr, uložení, 

uchování, zpracování, vyhledávání a formátování informací, to vše pro účely dalšího 

rozhodování. 

Automatizovaných IS je celá řada typů. Nejběžnější jsou operativní IS, určené 

k evidenci rozsáhlých dat. Další typy IS můžeme dělit: 

 podle typu a struktury informací v nich uchovávaných; 

 podle způsobu vyhledávání informací; 

 podle operací nad údaji prováděných; 
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 podle prezentace výsledků vyhledávání; 

Společným znakem všech typů je existence databáze pro uložení informací. 

 

2.5 Registry ve státní správě 

ÚVIS (Úřad pro státní informační systém) pro veřejné informační systémy vede 

seznam registrů, vydává pro každý registr katalogový list, vyhlašuje standard informačních 

systémů veřejné správy, kterým se stanoví obsah katalogového listu registru, vede informační 

systém o datových prvcích (kde jsou informace o primárních datových prvcích, o referenčních 

datových prvcích, o identifikátorech a o dalších datových prvcích, které jsou součástí registru) 

a informační systém o datových zdrojích, ve spolupráci se správci registrů vytvoří a bude v 

rámci portálu veřejné správy rovněž spravovat službu umožňující vyhledávání dat z registrů 

2.5.1 Základní registr obyvatel  

Jeho předmětem je evidence základních údajů o fyzických osobách – obyvatelé České 

republiky. Základní registr obyvatel se po novele zákona [5] stane součástí informačního 

systému evidence obyvatel. Současná evidence obyvatel daná zákonem plní většinu 

požadavků na základní registr. Pro splnění zbývajících funkcí základního registru bude 

potřeba novela zákona [5]. 

2.5.2 Základní registr ekonomických subjektů 

Jeho předmětem je evidence základních údajů o všech ekonomických subjektech, které 

působí na území České republiky. Současná evidence ekonomických subjektů je roztříštěna 

do řady nesourodých informačních systémů vedených různými orgány veřejné správy k 

různým účelům. Rozsahem nejvýznamnějšími evidencemi jsou: 

 registr živnostenského podnikání;  

 obchodní rejstřík;  

 statistický registr ekonomických subjektů. 

Existuje však několik desítek dalších, méně rozsáhlých evidencí. Předpokládá se 

vytvoření jednotného základního registru, který do sebe pojme všechny typy ekonomických 

subjektů podnikatelského i nepodnikatelského charakteru s cílem celkové změny koncepce v 

evidenci ekonomických subjektů (místa a způsoby evidence, komunikace, ověřování a 

kontrola dat), čímž má dojít ke kvalitativnímu posunu v této oblasti. Pro existenci a fungování 

tohoto registru bude nezbytné přijmout zvláštní zákon. 
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2.5.3 Základní registr územní identifikace a nemovitostí 

Jeho předmětem je evidence územních prvků, včetně jejich územní identifikace a 

prostorové lokalizace a evidence základních údajů o nemovitostech na území České 

republiky. Současná evidence objektů, jež mají být vedeny v základním registru územní 

identifikace a nemovitostí je značně roztříštěna do několika nesourodých informačních 

systémů vedených různými orgány veřejné správy k různým účelům. Předpokládá se 

vytvoření jednotného základního registru, který komplexně zahrne evidenci územních celků, 

jejich územní identifikaci a prostorovou lokalizaci a jejich vzájemné vazby. U nemovitostí, 

kromě identifikačních údajů, budou v registru vedeny zejména adresa budovy, údaje o jejím 

vlastníku, příp. další atributy. Pro existenci a fungování tohoto registru bude nezbytné 

přijmout zvláštní zákon. 

2.5.4 Registr práv a povinností 

Registr práv a povinností pracuje jako zdroj informací pro IS základních registrů při 

správě přístupu uživatelů k informacím v jednotlivých rejstřících a agendových informačních 

systémech. To vyplývá, že kdykoliv se někdo pokusí dosáhnout z registrů nějakou informaci, 

nebo ho dokonce obměnit, bude systém recenzovat, zda to bude svolené a jestli má na to 

kompetenci ze zákona. 

V registru práv a povinností jsou uchovávány zápis „digitální stopy“, tj. referenční 

informace o právech a úkolech vedených jako referenční v dalších základních registrech. Díky 

tomu bude mít každý obyvatel možnost se dopátrat, kdo, kdy a za jakým účelem informace o 

něm vedená v základním registru pozměňoval nebo upravoval. Všichni, kteří mají založenou 

datovou schránku, získají automaticky jeden krát ročně výpis a ostatní občané můžou dostat 

na vyžádání údaje z CZECH POINTU. 

Obsahem registrů práv a povinnosti: 

 Referenční informace o působnosti instituce veřejné moci a to o agendách, o 

institucích veřejné moci, které je provádějí, o informačních systémech, které pro 

výkon agend užívají a o rozsahu práv přístupu k referenčním informacím a návaznost 

na E-sbírku. 

 Referenční informace o právech a povinnostech osob a to o informacích o 

rozhodnutích, na jejichž základě nabývá ke změně referenčním informací v základním 

registru, o informacích o ostatních právech a povinnostech osob, pokud tak vymezí 

jiný právní předpis. szrcr.cz 
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2.6 Informační systémy a jejich kategorie 

Pojďme se tedy podívat na to, jaké kategorie informačních systémů ve skutečnosti 

existují a v čem nám tyto informační systémy mohou pomoci. 

2.6.1 EIS 

Executive Information System či také někdy Executive Support System je kategorie 

informačních systémů, která má za úkol poskytovat klíčové informace managementu 

společnosti potažmo vedení úřadu. Tyto informace se obvykle předávají ve formě KPIs (Key 

Point Indicator) neboli klíčových ukazatelů či případně pomocí stále populárnějších balanced 

scorecards. Hlavním úkolem EIS je tedy na základě obrovského počtu informací dát 

vedoucím pracovníkům k dispozici stručný přehled o klíčových ukazatelích a také o vývoji a 

stavu klíčových oblastí. 

2.6.2 DSS 

Decision Support System je kategorie informačních systémů, která slouží jako nástroj 

pro podporu manažerského rozhodování. Jedná se o interaktivní aplikaci, která pracuje nejen 

se současnými a minulými daty, ale která umožňuje také vytvářet statistické předpovědi 

vývoje (tzv. forecasty) a umožňuje také hledat souvislosti mezi různými typy dat (tzv. 

business intelligence). 

2.6.3 MIS 

Management Information System je informační systém, který sdružuje, třídí a 

zpracovává všechny klíčové strukturované informace společnosti či úřadu. MIS obvykle 

dokáže zpracovávat a analyzovat velké objemy dat a zpracovává také všechna ekonomická 

data. Jeho úkolem je poskytovat všem pracovníkům přesně ty informace, které ke své práci 

potřebují, a umožnit vedoucím pracovníkům kdykoliv třídit a procházet všechny 

zpracovávané informace (např. výdaje podle jednotlivých nákladových středisek, typů 

položek, četnosti nákupů apod.). 

2.6.4 Operativní IS 

Operativní informační systémy jsou skupinou informačních systémů určených pro 

každodenní zpracování běžných transakcí ve firmě či na úřadě. Jejich úkolem je zajistit 

standardizaci procesů. Obsahují tedy v sobě také správu workflow a popis firemních procesů. 

Úkolem těchto systémů je tedy zajistit například to, že pokud přijde na úřad dokument pro 

odbor XY, který se řídí správním řádem, daný odbor bude na tento dokument upozorněn a 
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bude ohlídána i příslušná správní lhůta. Do této kategorie se řadí informační systémy jako 

CRM (Customer Relationship Management), TPS (Transcation Processing System), GIS 

(Geographic Information System), RIS (Reservation Information System) apod. 

2.6.5 KMS 

Knowledge Management System (někdy označovaný také jako Knowledge Work 

System) má za úkol sběr, třídění, šíření a analýzu znalostí a dovedností jednotlivých 

pracovníků, oddělení a složek. Své uplatnění nachází zejména u technologických firem, v 

lékařství ale také například při čerpání evropských dotací, kdy je pomocí KMS možné 

vyhledávat podobnost a sdílet zkušenosti z přípravy jednotlivých projektů. Řadí se sem také 

krizové informační systémy, jejichž úkolem je sdružovat informace veřejné správy pro případ 

vzniku krizového stavu v daném regionu. KMS mohou obsahovat i systémy umělé 

inteligence, které samy dále s informacemi pracují (např. u systémů kontroly podvodného 

účtování lékařských úkonů u zdravotních pojišťoven anebo např. při propojování informací z 

GIS, údajů o průtocích řek a evakuačních plánů). Díky KMS je tak možné zamezit tomu, aby 

se řešení některých složitějších úkolů vymýšlelo dvakrát. 

2.6.6 OIS 

Office Information System je informační systém, který má za úkol zajistit podmínky 

pro běžnou kancelářskou práci zaměstnanců, zejména výměnu a sdílení informací, výměnu, 

sdílení a předávání dokumentů apod. Řadí se sem tedy jak Document Management systémy, 

tak například systémy pro týmovou spolupráci, sdílení kalendářů apod. 

2.7 Životní cyklus IS 

Jak tvrdí J.Basl, R. Blažíček (2008). Tak lze životní cyklus veřejného informačního 

systému rozčlenit do čtyř základních fází: 

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; 

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

na jiný produkt. 
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Každá etapa životního cyklu veřejného 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.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Životní cyklus informačního systému v podniku 

 

Ke srovnání lze definovat životní cyklus IS podle Kaluža (2010) takto. 

1. „Identifikace a výběr projektů – zde se identifikuje potřeba nového systému, 

požadavky uživatelů, podnikatelské cíle, priority vývoje systému 

2. Zahájení a plánování projektů – v této etapě se přesně obsahově vymezí jednotlivé 

projekty, stanoví se řešitelský tým, určí se potřebné zdroje a časový plán dalšího 

postupu; vedení organizace učiní konečné rozhodnutí o realizaci projektů 

3. Analýza současného stavu – současný informační systém je kriticky analyzován, 

hledají se jeho nedostatky a možnosti zdokonalení, poznatky z analýzy se konfrontují 

s požadavky uživatelů, analyzuje se stav využití informačních technologií, formulují 

se alternativy návrhu nového řešení 

4. Návrh (projektování) nového řešení – tvorba nového systému, navrhují se datové 

struktury, vstupní formuláře a výstupní sestavy, dialogy, algoritmy, struktura 

programového řešení; někdy se rozlišuje mezi logickým a fyzickým návrhem – 

logický návrh systému je nezávislý na technologické platformě, fyzický návrh systému 

je těsně svázán s programovým a hardwarovým řešením 

Výběr 

Implementace 

Provoz 

Inovace 
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5. Zavedení (implementace) nového řešení – testování programů, instalace konečné 

verze softwaru, finalizace dokumentace, školení uživatelů, zkušební provoz systému, 

předání k rutinnímu provozu 

6. Údržba systému – úpravy systému v důsledku změny vnějších podmínek 

odstraňování skrytých závad, zlepšení funkcí systému.“ 

Takto jsme si definovali životní cyklus podnikového informačního systému od dvou 

různých autorů. První autoři definují životní cyklus z obecnějšího hlediska, kde výběr, 

implementaci, provoz je zaměřena na pozornost podnikové informatiky. Většinou se jednalo o 

změny IS, jejichž cílem je nahrazení IS jako celku. V dnešní době se ale stále více používá 4. 

etapa a tj. inovace a upgrade, která klade důraz na úsporu a návratnost finančních prostředků. 

Kdežto druhý autor popisuje životní cyklus jako etapizaci projektu IS. Popisuje podrobněji 

životní cyklus, do něhož přiřazuje plánování, analýzu a návrh nového řešení.  

 

2.8 Pořízení IS/IT 

Důležitou otázkou při pořízení IS je rozhodnutí, jestli máme koupit hotový IS (to 

mluvíme o dodavatelském způsobu pořízení) nebo jestliže je vhodnější IS vyvíjet vlastními 

silami (firma disponuje svými IT odborníky). Oba dva způsoby si následně vysvětlíme 

v podkapitolách, které se budou podrobněji zabývat pořizováním IS/IT. Povíme si také o 

možných výhodách a nevýhodách.  

2.8.1 Vlastní vývoj 

Autor Molnár (2000) tvrdí, že vlastní vývoj se musí zabývat otázkami „Za kolik?“ a 

„Za jak dlouho?“ Tyto dvě otázky si je nezbytné při vlastním vývoji položit. Měli bychom si 

na ně odpovědět a následně vědět, jestli se nám IS vyplatí vyvíjet.  

 Podle Molnár (2000, s. 35) „Při odhadu nákladů na vývoj informačního systému 

vycházíme především z odhadů jeho pracnosti obyčejně udávané v člověkoměsících, případně 

v člověkorocích. Převod pracnosti na finanční vyjádření je pak záležitosti mzdových nákladů 

projektantů a programátorů., samozřejmě včetně všech dalších nezbytných nákladů spojených 

s jejich prací (hardwarové vybavení, věcné náklady, cestovné atd.), které obyčejně pro 

jednoduchost výpočtů zahrnujeme do režie daného útvaru v tom, kterém podniku.“ 

Mezi faktory, které ovlivňují pracnost a dobu trvání vývoje programu patří zejména: 
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 Velikost programů vyjadřovaná obyčejně počtem řádků programu čili jeho délkou. 

Čím delší bude program, tím bude pracnější, i když zde empiricky neplatí přímá 

úměra, ale závislost pracnosti na velikosti programu je progresivní, protože se 

zvětšující se velikosti programu klesá produktivita práce v důsledku růstu nároků na 

kontrolu konsistence a integrity programu. 

 Charakter aplikace resp. nároky na rychlost a spolehlivost programu či jeho nároky 

na zdroje. Např. jiné nároky na programátory má jednoduchá dávková úloha, jiné 

rozsáhlý databázový systém pro práci v reálném čase a jiný aplikace, jejichž selhání 

může ohrozit životy. 

 Doba stanovená pro vývoj programu. Pro každý program existuje určitá „optimální“ 

doba pro jeho tvorbu. Pokud budeme chtít tuto dobu výrazně zkrátit, pak jedině za 

cenu prudkého nárůstu pracnosti. Na druhé straně tzv. „měkké“ termíny nevytvářejí 

tlak na produktivitu práce a ve svém důsledku vedou k vyšší celkové pracnosti. 

 Složitost programu a způsob jeho dekompozice. Čím rozsáhlejší, větší je program, 

tím nutnější je jeho dekomposice na menší celky – moduly. Dekomposice programu je 

nutností, nejen z důvodů týmové práce, ale zejména z důvodů snadnější údržby, 

odhalování a odstraňování chyb i promítání změn. Kromě toho můžeme vhodně do 

struktury programů vkomponovávat různé standardní a nakupované moduly. Obecně 

ale platí, že čím větší je počet modulů, tím pracnější je řešení jejich vzájemné 

komunikace – interface. 

 Velikost týmu projektantů a programátorů a způsob organizace jejich práce. 

Obecně platí, že čím větší je organizační jednotka, tím více času se spotřebuje na její 

řízení a vnitřní koordinaci práce. Zde je hlavním problémem rychlost komunikace 

uvnitř týmu, což je v současnosti podporováno celou řadou informačních technologií, 

zejména systémy typu workflow a groupware. 

 Produktivita práce programátorů a jejich zkušenosti a znalosti dle různých 

průzkumů se liší programátoři svojí produktivitou desetkrát až stokrát. Vlastní 

produktivita měřena počtem řádků programu napsaných jedním programátorem za rok 

se pohybuje od 800 u extrémně rozsáhlých aplikací až po 15000 u velmi malých 

aplikací. Při tom se samozřejmě třeba zvážit míru účasti ostatních „tvůrců“ programu 

(uživatelů, analytiků apod.), kteří lépe nebo hůře připravují podklady pro 

programátory. 

 Stupeň využívaní moderních vývojových nástrojů, které zvyšují produktivitu práce 

analytiků a programátorů. Jsou to zejména prostředky pro tzv. Rapid Application 
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Development, dále nástroje typu CASE Computer Aided Systém/Software 

Engineering a nástroje pro podporu řízení projektů MS Project, Primavera apod. 

Samozřejmě, svojí významnou roli zde mají i použité programovací jazyky, zejména 

ty, které podporují vizuální metody programování (Power Builder, Visual Basic, 

Visual C++) a objektově orientované jazyky (Java apod.). 

2.8.2 Dodavatelský způsob 

Molnár (2000, s. 37) tvrdí. „Pro dodavatelský způsob se rozhodneme tehdy, když se na 

trhu nabízí „standardní“ řešení, které nám vyhovuje a když potřebujeme mít fungující 

informační systém pokud možno co nejdříve v provozu. Jestliže doba potřebná na plánování 

IS/IT a nákup (analýza potřeb, stanovení cílů a výběrové řízení a konečný výběr dodavatele 

s nákupem) v průměru trvá půl až 1 rok, pak se nám vlastní užívání IS/IT, tj. doba, po kterou 

jsem schopni užívat efekty IS/IT zkrátí obyčejně na 6 až 8 let. Proto je snaha zkrátit první dvě 

etapy životního cyklu co nejvíce. V žádném případě bychom, dle mých zkušeností, neměli 

urychlovat (uspěchat) etapu plánování, zejména ne na úkor kvality. Kde můžeme získat 

(uspořit) čas je implementace, jejíž doba, kromě složitosti systému, závisí na připravenosti a 

vstřícnosti uživatelů na jedné straně a intensitě práce a nasazení kapacit na straně 

implementátorů.“ 

Při dodavatelském řešení IS/IT obyčejně sledujeme výdaje do IS/IT v následujícím 

druhovém členění: 

 cena HW, závislá na potřebném výkonu a je tvořena součtem ceníkových cen 

jednotlivých hardwarových komponent 

 cena SW, závislá na počtu licencí, obyčejně daných maximálním počtem současně 

pracujících uživatelů, a je tvořena ceníkově, přičemž se obyčejně výrazně uplatňují 

množstevní rabaty 

 cena implementace tj. cena odborných služeb dodavatele, zahrnující školení 

uživatelů, nastavení a zákaznické úpravy software, vlastní instalaci apod. a je závislá 

na rozsahu prací (počet člověkodní) 

 cena údržby (maintenance fee), tj. cena spojená s údržbou a dalšími službami 

v průběhu užívání systému. Je závislá na smluvním vztahu s dodavatelem a uzavírá se 

obyčejně na 2 – 4 roky provozu ve výši pevného ročního poplatku (obyčejně 10 až 20 

% ceny SW). 

Typická struktura výdajů na dodavatelské řešení integrovaného IS pro středně velký výrobní 

podnik je, dle vlastního průzkumu autora následující: 
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 hardware 16% 

 software 37% 

 implementace 29% 

 maintenance – údržba (za 4 roky) 18% 

2.9 SWOT analýza 

Finance-management.cz (2012) vysvětlují SWOT analýzu takto. SWOT je typ 

strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace z hlediska jejich silných stránek 

(strengths), slabých stránek (weaknesses), příležitostí (opportunities) a ohrožení (threats), 

který poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a 

strategických cílů.  

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na interní prostředí firmy, na 

vnitřní faktory podnikání. Příklad vnitřních faktorů podnikání je výkonnost a motivace 

pracovníků, efektivita procesů, logistické systémy, a podobně. Silné a slabé stránky jsou 

obvykle měřeny interním hodnotícím procesem nebo benchmarkingem (srovnáváním s 

konkurencí). Silné a slabé stránky podniku jsou ty faktory, které vytvářejí nebo naopak snižují 

vnitřní hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.).  

Naproti tomu hodnocení příležitostí a ohrožení se zaměřuje na externí prostředí firmy, 

které podnik nemůže tak dobře kontrolovat. Přestože podnik nemůže externí faktory 

kontrolovat, může je alespoň identifikovat pomocí například vhodné analýzy konkurence, 

demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních a 

kulturních faktorů působících v okolí podniku. V běžné praxi tvoří SWOT analýzu soubor 

potřebných externích i interních analýz podniku. Mezi externí faktory firmy se řadí například 

devizový kurz, změna úrokových sazeb v ekonomice, fáze hospodářského cyklu a další. 

SWOT tabulka je velice dobrým nástrojem pro analýzu (interních) silných a slabých 

stránek podniku a (externích) příležitostí a ohrožení, nicméně sestrojení této tabulky je pouze 

prvním krokem v realizaci SWOT analýzy. Druhým krokem je propojení všech čtyřech 

dimenzí a jejich formulace do podnikových aktivit a činů. Pravá a levá strana SWOT analýzy 

často jdou proti sobě, což představuje pro management rozhodovací oříšek. Je nutné 

přizpůsobit podnik vnějším faktorům (strategie řízená trhem, market-driven strategy) nebo se 

snažit najít společný průnik firemních a externích faktorů (strategie řízená zdroji, resource 

driven strategy, například hledáním nových trhů a použití pro již existující produkty a 

služby)?  
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Základní faktory ovlivňující silné stránky 

podniku jsou například: 
Příklady slabých stránek podniku jsou: 

 unikátní nebo jinak odlišné produkty a služby; 

 jedinečné know-how, good will, patenty, 

technologie, obchodní značka, reputace; 

 výrobní procesy a postupy poskytující 

konkurenční výhodu; 

 nákladová výhoda (vyplývající například z 

efektivních dodavatelských procesů, just-in-

time, apod.); 

 specialní marketingové analýzy; 

 exkluzivní přístup k informačním zdrojům;  

 umístění podniku; 

 finanční síla a zdraví firmy;  

 míra její diverzifikace či naopak specializace; 

 Silné stránky se snaží podnik maximalizovat. 

 nedostatečná diferenciace produktů a služeb 

v závislosti na konkurenci; 

 špatná kvalita produktů a služeb; 

 vysoké náklady, nízká produktivita 

nedostatečná efektivita a výkonnost výroby; 

 slabá reputace a obchodní značka; 

 neodpovídající marketingová strategie a 

customer relationship management (CRM); 

 omezený přístup k distribučním kanálům; 

Narozdíl od silných stránek podniku 

(pravidlo MAX), pro slabé stránky platí 

pravidlo minimalizace jejich vlivu (MINI). 

Příležitosti je možné definovat podle oboru 

podnikání různě, například: 

Neméně důležitou složkou SWOT 

analýzy jsou hrozby podniku, které 

mohou zahrnovat například: 

 rozvoj a využití nových trhů a mezinárodní 

expanze (Čína); 

 rozvoj a využití nových distribučních cest 

(internet); 

 oslovení nových zakaznických segment; 

 odstranění mezinárodních obchodních bariér 

(například otevření trhu v Iráku); 

 vývoj nových produktů a odvětví (iPod, MP3 

přehrávače); 

 strategické aliance, fúze, akvizice, joint 

venture, venture capital, strategické 

partnerství; 

 outsourcing podnikových procesů 

(outsourcing učetnictví, lidských zdrojů, atd.); 

 konkurence na trhu; 

 změna či fáze životního cyklu výrobku, 

služby nebo odvětví (mechanické pokladny 

jsou v dnešní době nahrazeny 

elekronickými a proto se uz téměř ani 

nevyrábí); 

 cenové strategie a války (například odvětví 

leteckých společností); 

 příchod konkurence na trh s novým 

řešením, produktem nebo službou; 

 regulace trhu (znárodnění); 

 tržní bariéry (zavedení cla, zvýšení daní); 

Tab. 2.1 SWOT tabulka 
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Eliminuje-li firma svá ohrožení, koncepčně řeší slabé stránky a kultivuje silné stránky, 

potom může efektivně realizovat příležitosti. Jiný postup představuje rizika a nebezpečí. Je 

velkou chybou snažit se o realizaci identifikovaných příležitostí bez eliminace ohrožení a 

slabých stránek. Neúprosné zákony pákového efektu zadlužení, synergických efektů a 

nerovnováhy mezi následky a jejich příčinami fungují ve prospěch firmy, jsou-li řízeny. V 

opačném případě způsobují problémy a potíže.  

Některé aspekty existence podniku nelze přiřadit do SWOT předem, záleží spíše na 

tom, zdali představují pro firmu silnou stránku, slabou stránku, příležitost nebo hrozbu. Patří 

mezi ně například vlastnická struktura a její stabilita, pozice v jednotlivých částech trhu, 

struktura a stabilita zadavatelů zakázek či zákazníků, míra flexibility, složitost a účelnost 

organizační struktury, celková výrobní kapacita firmy (poměr vlastních prací a externích 

subdodávek), časový průběh výroby, úroveň subdodavatelských činností, technologická 

úroveň činností, způsob a průběh financování výroby, personální struktura firmy, odbornost a 

dovednost zaměstnanců a další. 
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3 Analýza současného stavu informačního systému Obecního 

úřadu 

3.1 Metoda realizace 

V praktické části diplomové práce se budu věnovat návrhu možných řešení při 

rozšíření a inovaci veřejného informačního systému Obecního úřadu v Dolní Lutyni. Tato část 

mé práce slouží pro sběr dat k analýze současné situace. Pro získání potřebných informací 

jsme se rozhodli zvolit rozhovory s několika zaměstnanci Obecního úřadu, kteří mají na 

starost IS pro náš další výzkum. Dále tyto získané data budeme analyzovat a vyhodnocovat 

s místním informatikem a správcem, který řídí na obci všechny IT procesy a také spravuje 

server. Rozhovory mi umožní přístup k danému problému, jak k analýze současného stavu, 

tak i získání odpovědi, které mi pomůžou k nesrovnalosti ohledně cíle mé Diplomové práce.  

Statická analýza kvalitativních dat je filosofii Interpretivismus, to znamená, že ke 

znalosti je přistoupeno induktivní metodologii. Teorie je odvozována z dat a je zaměřena na 

individuální interpretaci. Z rozhovoru obdržíme kvalitativní data. 

Hlavním cílem rozhovoru je obdržet informace o stávajících veřejných informačních 

systémech, které poslouží jako východisko pro návrh možných rozšiřujících variant a 

následné implementaci. 

3.2 Charakteristika Obecního úřadu v Dolní Lutyni 

3.2.1 Historický vývoj obce 

Hajzlerová (2005). Obec Dolní Lutyně se rozkládá převážně na levém břehu řeky Olše 

nedaleko od jejího soutoku s Odrou mezi městy Karviná, Orlová a Bohumín.  

První písemná zmínka o Dolní Lutyni - Luthina je z roku 1305, kdy se připomíná v 

soupisu biskupských desátků. Od roku 1700 vlastnili dolnolutyňský statut hrabata Taaffové, 

kteří si tu vybudovali jako letní sídlo barokní zámek. Od roku 1792 byl statek a panství spojen 

se jménem Jana Larische Monnicha, který využil nerostného bohatství k ekonomickému 

rozvoji zdejšího kraje. Po roce 1945 docházelo k postupné devastaci majetku, z něhož se 

dodnes zachovala pouze bývalá správní budova, sýpka a hospodářská budova v areálu 

bývalého zámku.  

Z historických památek na území obce stojí za povšimnutí ještě kostel sv. Jana Křtitele 

v centru obce se sochami sv. Antonína Paduánského, sv. Jana Nepomuckého, biskupa Patrika 
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a Ukřižovaného, polygonní stodola z roku 1805, socha sv. Jana Nepomuckého před kaplí ve 

Věřňovicích a náhrobek z války z roku 1866 tamtéž. 

3.2.2 Geografický popis 

Obec se nachází v severovýchodní části České republiky v Moravskoslezském kraji na 

území dvou katastrálních územích - Dolní Lutyně a Věřňovice. Severní část obce leží na 

hranici s Polskou republikou v údolní nivě řeky Olše. Je tvořena souvislými plochami 

zemědělské půdy vysoké bonity, je protkána hustou sítí odvodňovacích kanálů. Jižní část obce 

leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina 

obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. 

Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde 

a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů. Tato oblast v okolí Věřňovic 

je dnes zvláště chráněné území. Do Olše se vlévá Lutyňka, která protéká obcí a odvádí 

především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na území obce nachází ještě Pískovna, 

kterou využívá pro těžbu štěrkopísku firma GZ SAND, rybník Farský a několik dalších 

menších rybníků. Zástavba je v severní části soustředěna do souvislých celků - Věřňovice, 

Nerad. V jižní části je zástavba rozptýlená. 

3.2.3 Demografický vývoj 

Obec má k 1. 1. 2013  5094 obyvatel. Mezi nimi převládají občané české národnosti a 

z hlediska statistického a historického je nezanedbatelná menšina polská, která zde má svou 

tradici. Demografický vývoj v obci vykazuje za posledních 5 let neustálý růst počtu obyvatel, 

na němž se podílí především migrační nárůst obyvatel. Vzhledem ke snadné dostupnosti 

větších měst, dobré infrastruktuře obce, restrukturalizaci průmyslu MS kraje, napojení na 

dálniční síť, lze předpokládat v nejbližších létech udržení daného stavu.  

 

Obr. 3.1 Znak Dolní Lutyně 

Zdroj: www.dolnilutyne.org 
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3.3 Struktura informačního systému Obecního úřadu Dolní Lutyně 

Strukturu IS pochopitelně nelze jednoznačně určit, protože každá obec se s ní 

vypořádává jiným způsobem a to hlavně díky finančním možnostem, které může do IS obec 

investovat. Tudíž se při tvorbě IS obce musí brát v potaz typ, velikost obce a rozpočet obce. 

Typem se rozumí jisté specifikum obce, ať už polohové, historické nebo například 

průmyslové. Popisovaná struktura bude v průběhu této práce aplikovaná na obec Dolní 

Lutyně. Obecně lze IS obce rozdělit do tří subsystémů, které by měli být provázány. 

3.3.1 Ekonomické subsystémy 

Obsahem jsou programové aplikace pro podporu administrativy a účetnictví obvykle 

ve formě textových editorů, elektronické pošty, diářů, plánovacího kalendáře, adresáře, atd. 

Obec využívá ekonomický systém od společnosti Gordic a to konkrétně: 

 Pokladna - Program je určen k podrobné evidenci pohybu na příjmových účtech, 

evidenci předpisu a sledování plateb. Může se jednat o sledování místních poplatků, 

pokut, nájemného, půjček, dotací atd. V programu je umožněno sledování různých 

příjmů a jejich sumarizace v libovolně definovaných skupinách. Program je vhodný 

pro organizace požadující podrobnou operativní evidenci příjmu, která má přímou 

vazbu na účetnictví. Jedná se především o organizace veřejné správy. Program 

umožňuje evidovat až 9 999 příjmových účtů. 

 Účetnictví a rozpočet - Program je určen pro zpracování podvojného účetnictví a 

rozpočtu (plánu) v organizačních složkách státu, v územních samosprávných celcích, 

příspěvkových organizacích, neziskových organizacích a u podnikatelů. Svou stavbou 

plně vyhovuje ustanovením zákona o účetnictví a obsahuje strukturu dat, která 

zabezpečuje splnění nároků na vedení účetnictví a rozpočtu podle platné rozpočtové 

skladby 

 Kniha došlých faktur - Program je určen k evidenci došlých faktur a platebních 

poukazů, jejich zpracování a vytvoření úhrad, vytvoření platebního příkazu k úhradě či 

umožní vytvoření elektronické dávky platebních příkazů do banky programem KXF, 

program eviduje záznamy o proplacení a zaúčtování.  

Takto vysvětluje své produkty www.gordic.cz 
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3.3.2 Evidenční subsystémy 

Tvoří jádro systému. Obsahuje formou registrů základní údaje o obyvatelích, 

fyzických a právnických osobách, o nemovitostech, o bytech, atd. 

 Evidence obyvatel - Je jedna ze základních modulů IS a nejdůležitější evidencí na 

obecním úřadě. Tento registr by měl obsahovat složky: základní údaje, doplňující 

údaje o občanovi a standardní tiskové sestavy. Obec používá na evidenci obyvatel 

systém od Ing. Richarda Kotláře.  

 Evidence majetku – Další důležitou složkou evidenčního subsystému je složka 

evidence majetku. Systém eviduje majetek, který obsahuje inventární číslo, výrobní 

číslo, název, budova, katastr, odpisovou skupinu, datum evidence a pohyby (zařazení, 

technické zhodnocení, vyřazení). Z tohoto systému můžeme získávat inventurní 

sestavy, které se mohou roztřídit podle účtů a analytických účtů. Dolní Lutyně opět 

využívá systém na evidenci majetku od pana Ing. Richarda Kotláře.  

 Evidence za psy - Ve veřejné správně další podstatná složka. Evidujeme poplatníka za 

psa a k tomuto poplatníkovi jsou předpisy za poplatek. Hlavním cílem evidence je, zda 

poplatník uhradil poplatek za svého čtyřnohého hlídače. Zase i tento systém spadá pod 

ruky Ing. Richarda Kotláře.  

 Evidence poplatků za odpad – Evidence poplatků za komunální odpad se využívá 

program od Ing. Davida Štěrby, je to jednoúčelový systém, který je v provozu od roku 

2004.  

3.3.3 Grafický subsystém 

Umožňuje vizualizaci informací z evidenčního subsystému do prostorového vyjádření 

obce. 

GIS Promeba – geograficky informační systém 

Prohlížeč geografických dat, umožňuje prohlížení grafických i popisných informací 

Katastru nemovitostí s návazností na související geografická data (inženýrské sítě, 

ortofotomapy, územní plány apod.). Má příjemné a intuitivní uživatelské prostředí s 

jednoduchými nástroji pro rychlé vyhledávání informací. Zohledňuje požadavky uživatelů na 

jednoduchou a efektivní práci s geografickými daty, je určená především pro pracovníky 

obecních a městských úřadů. 
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3.4 Uskutečněná studie 

V této části výzkumu se zaměříme na sběr dat, jeho následné zpracování a 

vyhodnocení, které budu interpretovat v závěru kapitoly. Rozhovory jsme si přichystali podle 

předem připravených otázek, jež budeme během rozhovoru rozvíjet, popřípadě taktně do něj 

zasahovat, doplňovat. Rozhovory budou provedené tazatelem a respondentem podle níže 

uvedené osnovy a scénáře. 

Osnova: 

 Úvod 

 Podstata projektu 

 Struktura rozhovoru 

 Přehled témat rozhovoru 

 Shrnutí 

 Dotazy respondenta 

 Závěr 

Respondenti:Danuše Chrobáčková, Jarmila 

Vozárová, Věra Kabátková, Martina 

Handzlová 

Tazatel: Adam Štefanka 

Místo výzkumu: Obecní úřad Dolní Lutyně, 

ulice Třanovského čp. 10 

Podklady:internetové stránky, dokumenty 

Obce 

Cíl:zjistit podrobnosti o stávajícím 

informačním systému a probrat možnosti 

rozšíření IS 

Program: 

 Úvod 

 Podstata projektu 

 Struktura rozhovoru 

 Přehled témat rozhovoru 

 Shrnutí 

 Dotazy respondenta 

 Závěr  

Časový odhad: přibližně 2 hodiny Zpracovatel: Adam Štefanka 

Tab. 3.1 Scénář rozhovoru 



24 

 

3.5 Rozhovor 

V úvodu rozhovoru je vhodné se dotázat respondenta, kolik času může obětovat, 

vysvětlit mu důvod, osnovu a cíl rozhovoru. V dalším kroku tazatel seznámí dotazovaného o 

ujasnění podstaty projektu. Dále následuje nachystaná struktura, kdy tázanému je během 

probírané studie rozhovoru poskytován prostor pro jeho návrh, požadavky a poznámky. 

Důležitou součástí musí být shrnutí, na čem se obě strany dohodly, aby nedošlo 

k nepochopení z jedné čí druhé strany. Ve shrnutí probírané problematiky může mít 

respondent doplňující dotazy, kde odstraní případné nepochopení, vzniklé během rozhovoru. 

Celý záznam se poté odesílá respondentovi, aby měl souhrn, co bylo sjednáno, dohodnuto a 

jaké postupy budou následovat. Závěr je kritická fáze z příčiny dohody dalších kroků. Shrnutí 

nám bude sloužit jako základ při opětovném kontaktu s respondentem.  

Otázka 1:S jakým informačním systémem na své pozici pracujete? 

Odpověď:………………………………………………………………. 

Otazka2:Jaké data do informačního systému vkládáte? 

Odpověď:………………………………………………………………. 

Otázka 3:Jaké data z informačního systému získáváte? 

Odpověď:………………………………………………………………. 

Otázka 4:Splňuje stávající informační systém požadavky Obce a uživatelů? 

Odpověď:………………………………………………………………. 

Otázka 5:Jaké jiné moduly IS byste v novém systému ocenil, uvítal? 

Odpověď:………………………………………………………………. 

Otázka 6:A když byste něco postrádal a uvítal, jak by to usnadnilo a zefektivnilo práci? 

Odpověď:………………………………………………………………. 

Otázka 7:Potřebujete při práci s IS data jiných uživatelů? Popřípadě Kterých? 

Odpověď:………………………………………………………………. 

Otázka 8: Existují nějaká možná rizika, která by rozšíření stávajícího systému mohla ohrozit? 

Odpověď:………………………………………………………………. 

Otázka 9: Je něco, co v současném systému dle Vás nefunguje a práci Vám znesnadňuje? 
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Odpověď:………………………………………………………………. 

Otázka 10:Jak dlouho pracujete s informačním systémem? 

Odpověď:………………………………………………………………. 

3.6 SWOT analýza  

Na základě rozhovoru se zaměstnanci úřadu Dolní Lutyně provedeme SWOT analýzu 

obce a to hlavně z hlediska používaných informačních systému na jednotlivých pracovních 

pozicích, které budeme pečlivě zkoumat a analyzovat. Prvně si určíme silné a slabé stránky 

obce, poté si následně stanovíme možné příležitosti a hrozby pro obec.  

3.6.1 SWOT analýza ekonomického systému 

S 

Současný systém Gordic je spolehlivý. IS pokrývá základní potřeby pro fungování 

obce. Vkládají se do něj evidence došlých faktur, vedení obce a vše co tato činnost obnáší – 

tedy zaúčtování účetních případů, odesílání všech zákonem stanovených hlášení do 

centrálních systému ministerstva financí. Dále můžeme tvořit měsíční výkazy:  rozvaha - 

bilance, výkaz zisku a ztrát, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, cash flow, hlavní účetní 

kniha, účetní deník, kniha analytických účtů, změny kapitálu, systém umožňuje k aktuálnímu 

datu tisk desítek výkazů, ať už daných zákonem nebo nutných pro potřeby obce.  

W 

 Obec zatím plně nevyužívá propojení pokladen ostatních agend (poplatky za psy a 

evidence poplatků za odpad) s ekonomickým systémem, propojení evidence majetku s 

ekonomickým informačním systémem. A k tomu by ještě přivítala další moduly jako 

pokladna a evidenci nájmu. 

O 

Paní účetní potřebuje data dalších uživatelů a to evidence poplatků za odpad, za psy, 

poplatky hřbitovní, evidence všech ostatních hotovostních plateb. Pro zaúčtování potřebuje ke 

konci každého dne stavy pokladen jednotlivých úseků, a jednou ročně výši odpisů 

evidovaného majetku. Z toho vyplývá, že propojení evidence s ekonomickým systém by 

jednoznačně ulehčilo a zefektivnilo práci. 
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T 

 Jednoznačně z toho můžeme říci, že při sjednocení evidenci a ekonomického systému, 

odstraníme a přejdeme možnému úbytku, ztrátě a přepisování dat. Pro obec to bude velkým 

přínosem, jak na pracovních pozicích, tak celá složka ICT bude fungovat. 

3.6.2 SWOT analýza evidence obyvatel 

S 

Tato evidence postačuje pro prací na Obci. Můžeme tvořit sestavy, zadávat kriteria 

např. vypiš všechny obyvatele po roce 1989 nebo vypiš obyvatele v rozmezí tom a tom. 

W 

 Evidovat se můžou jenom příchozí obyvatele, ale obyvatelé, kteří se odstěhovali, 

umřeli nebo se narodili, se pracovnice s evidencí za obyvatele nedozví přímou cestou. Tyto 

informace podává jako třetí strana Bohumín za určité období a evidence se jednou za 14. dnů 

aktualizuje.  

O 

 Co by úplně zefektivnilo práci s evidencí za obyvatele, že by se data nepsaly ručně do 

počítače, ale že by se stahovali někde ze systému, které by byly propojeny s ministerstvem 

vnitra.  

T 

Možná nějaká ztráta dat, když musí pracovnice ručně poskytovat data své kolegyni za 

evidenci za odpad, kde hrozí přepsání nebo vynechání. Nelze ji data poskytnou formou 

automatické aktualizace.  

3.6.3 SWOT analýza evidence za majetek 

S 

Evidence za majetek používá Kotlářův program. Do systému vkládáme majetek a ten 

obsahuje: inventární číslo, výrobní číslo, název, budova, katastr, který obvod to má ve správě, 

množství, jakou to má klasifikaci, od kdy to tady je, odpisová skupina, pohyby (zařazení, 

technické zhodnocení, vyřazení). Ze systému se získávají inventurní sestavy – karty majetku a 

inventurní sestavy, které můžeme roztřídit podle účtu a analytických účtu. Můžeme je 

vytisknout a samozřejmě je lze filtrovat.  
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W 

Evidence nesplňuje požadavky obce, neboť není provázána s účetnictvím, není 

nastavená ani jako účetnictví, v ekonomickém systému jsou jinak nastavené analytické účty a 

účtuje se v programu Gordic, kde se nachází 6 analytických účtů, kdež to v evidenci za 

majetek je zhruba 15. Nejsou stejné, potřebovalo by to sjednotit. 

O 

Minimálně by to mohlo sčítat, máme nějakou tabulku, např. kontejnery a není tam 

žádné tlačítko na součet, taková klasická funkce v Excelu. Zefektivnilo by to práci, že to 

nemusíme ručně sčítat na kalkulačce, ale rovnou by to program vyřešil za nás. 

T 

 Kdyby to bylo dobře provázané, myslíme si, že by musely být dobře nastavené práva 

uživatelů, aby měl každý nastavený přístup jen na svůj systémový modul, jinak žádnou 

hrozbu nevidíme. 

3.6.4 SWOT analýza evidence poplatek za psy 

S 

S evidencí za poplatky za psy opět pracuje Kotlářův program, který v podstatě splňuje 

podmínky obce. Do systému vkládáme poplatníka, k tomu poplatníkovi jsou určeny předpisy 

poplatku za psy. Dále jaké množství psů má poplatník a potom se samozřejmě eviduje, zda 

poplatník uhradil poplatek. Z tohoto IS můžeme získávat dlužníky, protože to je hlavní důvod, 

jestli poplatník zaplatil nebo nezaplatil. Taky se může zjistit zatoulaný pes, komu patří, když 

vlastní evidenční známku.  

W 

Jak jsme už zmínili výše, tak i tato evidence není napojená na účetnictví. Další 

mouchou je že některé kolonky jsou jednoduše měnitelné, třeba stav poplatníka. Jedním 

kliknutím můžeme změnit pohyb, občas může nastat chyba, chtělo by to potvrzovací okno, 

zda opravdu chci stav poplatníka změnit. Možná taky ještě matematické funkce. 

O 

Minimálně aby to přehledy sčítalo a aby se přehledy daly filtrovat a neměli bychom 

takové kvanta informací. Při pohybu obyvatel, se nám to automatický změní, což je nešťastné, 

že mě na to neupozorní. Předejít by se mohla jednoduchým upozorněním při změně pohybu 

obyvatel.  
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T 

Muselo by to být nastavené tak, aby měl každý své práva. Tento systém je lehce 

chybující a nekontroluje aktualizace, což je pro nás komplikované při dohledání nových 

aktualizovaných údajů 

3.6.5 SWOT analýza evidence poplatek za odpad 

S 

Evidence za komunální odpad v podstatě uživatelsky splňuje požadavky obce a 

uživatelů. Do systémů vkládáme jméno a příjmení, rok narození, od data kdy je přihlášen a do 

data kdy je odhlášen, zemřel nebo byla nějaká změna, adresa, platba – potvrzení platby, 

způsob platby. Tiskneme sestavy pro úplný výpis. 

W 

Program nesplňuje k příkladu kontroly z krajského úřadu, protože účtujeme podle 

zákona o místním poplatku a měli bychom dodržovat nějaký standart a s tímhle tím nelze. 

Určitě by byli lepší programy, se kterými se pracuje ve městech, ale už nejsou tak uživatelský 

vlídné, jsou složitější, ale co se týká výměru dluhu, tak jim to tiskne platební výměr. Program 

si dokáže sám dosadit údaje. Nebo hromadný tisk složenek a dokonce ten program to dokáže 

aktualizovat podle nějakých změn v zákoně. 

O 

Kdyby byl program v takové podobě, tak bychom nemuseli dohledávat data na matrice 

- rodné čísla poplatníku. Hlavně by bylo nejlepší propojit systém s účtárnou, tzn. 

s ekonomickým systémem, kde účetní musí zadávat ručně data a následně nám svoje data 

musí předat. Ideální stav propojení systému s účtárnou. 

T 

Máme spoustu rušivých elementu, my máme funkce kumulované, takže často 

přeskakujeme z jednoho na druhé, tzn. popelnice, stromy, telefon, nejsme jenom pokladna. 

Tisk sestav – dopátrat se na účtárně při roční uzávěrce, paní účetní ty sestavy má, ale my je 

máme jenom v předešlých letech, že je v aktuálním roce neuvidíme. A tím že to není 

propojené, musíme pokaždé projíždět přes spousty dat a nikdy se nám ty údaje automaticky 

nepřehrají do aktuálního roku, musíme je zadat ručně. 
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3.7 Celkové shrnutí SWOT analýzy 

Z dílčích SWOT analýz jednotlivých IS jednoznačně vyplývá propojení evidenčních 

systémů s ekonomických systém. To propojení je víc než žádoucí protože výstupy systému 

pana Kotláře jsou důležitými vstupy ekonomického systému. Příklad – pohledávky za 

poplatky, odpisy majetku, zaplacené poplatky a všechny další platby směřující do pokladny, 

které by se v ekonomickém systému samy načítaly. Přineslo by to úsporu v čase jednotlivých 

pracovníků a tím i zkvalitnění některých služeb pro občany. Např. úředník, který má na 

starosti výběr poplatků za odpad, je oprávněnou úřední osobou i ve věci agendy životního 

prostředí, úředník, který spravuje majetek je zároveň silničním správním úřadem. Na malých 

úřadech jsou funkce hodně kumulované, času je málo a občané chtějí všechno hned a teď. 

Jenže druhá věc je ekonomika. Systémy jsou drahé, pohybují se řádově v několika statisících 

a mají drahé technické podpory.  
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4 Návrh rozšíření stávajícího IS včetně výstupu 

V této části Diplomové práce se budeme věnovat návrhu rozšíření stávajícího IS 

včetně jeho výstupu. Na začátku si vyspecifikujeme požadavky Obecního úřadu, následně 

stanovíme cíl, kterého budeme chtít dosáhnout. Ukážeme si také možné přínosy projektu a to 

jak ekonomické, tak i neekonomické. V dalším bodu budou znázorněny možné rizika a 

překážky. Když budeme mít návrh řádně zpracován, přejdeme k výstupům a možnému 

rozšíření a to provedeme dvěma variantami. Budeme porovnávat dvě dodavatelské firmy a 

jejich produkty pro jak nejlepší možný výsledek rozšíření IS na Obecním úřadě v Dolní 

Lutyni. V posledním kroku provedeme rozhodovací analýzu a vybereme vhodného dodavatele 

potřebných produktů.  

4.1 Specifikace požadavků Obecního úřadu 

Dřivé bylo možné na Obecním úřadě používat snad jen papír a tužku, ale doba šla 

velkým krokem kupředu, že i tyto statní „podniky“ si zaslouží moderní a inovační technologii 

dnešní doby.  

Obec Dolní Lutyně má na svých pozicích zaměstnance, se kterými byl veden výzkum 

pomocí rozhovoru. Dozvěděli jsme se, že všechny evidenční IS mají problém s propojením 

ekonomického systému. Jsou to hlavně evidence za majetek, evidence poplatků za psy a 

evidence poplatků za kumulovaný odpad. Toto propojení je více jak vhodné, neboť 

zaměstnancům a i občanům zefektivní a zrychlí práci při výběrů poplatku nebo pří prací na 

Obci jako takové.  

Nyní úřad využívá evidenčních služeb od Ing. Richarda Kotláře. Jsou to systémy, 

které jsou na míru provedeny pro jednotlivé úseky. Klasické evidenční okno, do kterého se 

vkládají údaje, jenomže nesplňuje plnou funkční podporu. Není propojeno s účetnictvím. Paní 

účetní na obci má jiné analytické účty ve svém systému, neboť pracuje s IS od GORDICU. 

Tento požadavek na propojení evidenčních systému s ekonomikou obce je jako základní a 

primární. Usnadnilo by to práci jak účetní, tak zaměstnancům s evidencemi. Nemuseli by 

ručně zadávat po určitém časovém úseku data do svých evidenčních a ekonomických 

systému. Dalšími nevýhodami Kotlářových systému je, že neumí ve svém systému sčítat. 

Např. zaměstnankyně chce sečíst kontejnery a nemůže, neboť v programu se žádné takové 

tlačítko na klasickou excelovskou funkci nevyskytuje. 
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4.2 Stanovení cíle 

Z obecného hlediska platí, že zvýšená bezpečnost, kontrola dat a taky jejich možná 

ztráta v evidenčních systémech, má za následek aktualizovat tyto IT a klíčové je zefektivnit 

práci na pracovišti.  

Hlavním a nejdůležitějším cílem bude zavést a implementovat nové evidenční 

informační systémy Obecního úřadu v Dolní Lutyni, které budou následně propojeny 

s ekonomickým systémem v plné automatizované formě.  

4.3 Přínosy inovace 

Konkrétní přínosy ve vztahu k rozšíření IS Obecního úřadu v Dolní Lutyni jsou 

následující: 

 využívat nové evidenční systémy s přidanou hodnotou pro zaměstnance i pro 

zákazníka; 

 propojení ekonomického systému s evidencemi přinese úsporu zaměstnancům v čase, 

chybovosti a zefektivnění práce; 

 dalšími důležitými funkcemi v systému jsou sumární funkce, které dosavadní 

programy nedovedou; 

 v neposlední řadě budeme klást důraz na zaškolení zaměstnanců, jejich včasnou 

odbornost a spokojenost ve využití nových navrhnutých systému; 

Zvolené přínosy zvýší efektivitu práce na Obecním úřadě a také přispějí k vysokému 

technologickému standardu. Obecné úřady jsou většinou poskládány z informačního systému 

různorodých dodavatelů, a proto můžeme hledat příčiny právě v tomto problému, že 

programy nejsou mezi sebou kompatibilní, nemusejí být řádně propojeny a také zbytečně 

složitě funkcionální.  

4.3.1 Ekonomické přínosy 

Snížení nákladů pro dočasné stávající systémy 

Z ekonomického hlediska přinese zavedení evidenčních systému do chodu Obecního 

úřadu velmi zvýšenou produktivitu práce a tím i sníží spotřebu pro ostatní systémy, do 

kterých se musely ručně zadávat údaje s evidencí. Když podrobně prozkoumáme dočasný 

systém na obci, přišli bychom na velkou spotřebu kancelářských potřeb, která by s při 

implementací automatizovaných a propojených evidencí mohla relativně snížit. 
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4.3.2 Neekonomické přínosy 

Zvýšení kvality služeb 

Prvním a zásadním přínosem po inovaci je zvýšení kvality služeb na obci v rámci 

všech procesů. Zásadním rozdílem bude, že všechny evidence budou plně kompatibilní 

s ekonomickým systémem a automaticky se tyto systémy mezi sebou domluví. Dalším 

zkvalitnění služeb bude přínos pro občany jako takové, evidenční karty budou přehlednější, 

funkčně jednoduché na záznamy obecních poplatků a evidencí. Při platbě nastane výrazný 

mezník, neboť se evidence může jednoduše přeposlat na účtárnu a nemusí se přenášet ručně a 

komplikovaně. 

Zkrácení potřebného času na práci 

I při výzkumu se zaměstnanci evidenčních systému bylo jasné, že potřebují od nás 

úsporu v čase. Proto navrhneme takové systémy, které budou odpovídat jejich rozhovoru, a 

kde hledáme také největší přínosy pro potřebu zkrácení času. V evidencích se často 

nevyskytuje sumární funkce, jako to bývá v Excelu. Zaměstnanci nemusejí ručně na 

kalkulačce zadávat potřebné údaje, neboť je rovnou vypočítají v uživatelském prostředí 

evidenčního systému. Usnadnilo a zrychlilo by to práci dvojnásobně. Takový systém 

zaměstnanci z radostí přijmou.  

Zlepšení užitné hodnoty zaměstnancům 

Již dalším přínosem pro celkovou ekonomiku obecního úřadu je, zvýšení užitné 

hodnoty zaměstnanců. Práce v nových evidenčních uživatelských prostředích s vlídným 

přístupem bude znamenat pro zaměstnance efektivitu a hlavně přidanou hodnotu pro celý 

procesní chod Obecního úřadu v Dolní Lutyni. Na druhou stranu to může zaměstnancům 

uškodit, již nebudou plně využívány a budou muset přebírat jiné pracovní úkony, ale 

popřípadě dostanou finančně přidáno, za jejich rozsáhlejší a komplexnější vzdělání. 

Modernizace HW a SW 

Nové zavedení evidenčního informačního systému bude mít za následek, celkovou 

modernizaci hardware a software. Rozšíření je spojeno s náročnější programovou 

funkcionalitou na hardware. Staré klasické PC již na tento druh moderního a inovačního 

produktu nemusí stačit, takže pro využití zastaralého HW a SW by muselo dojít k jeho 

inovaci a následné implementaci. 
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4.4 Rizika a překážky inovace 

Při přípravě tohoto projektu si musíme definovat pár rizik, se kterými se můžeme 

během rozšíření IS setkat. Můžeme se proti nim připravit a zcela je eliminovat stanovením 

preventivních opatření ve formě pravidel a podmínek, které v rozšíření dodržíme a následně je 

nepřeneseme do ostatních procesů na úřadě v Dolní Lutyni.  

Hlavním rizikem a překážkou v projektu je dodavatelská firma pro rozšíření IS. Najít 

adekvátní společnost na míru je v dnešní době více jak náročné, ale samozřejmě není to 

nesplnitelné. Společnost by měla mít patřičnou zkušenost v oboru zavádění informačních 

systému do veřejné správy. Dodavatelskou firmy si představíme v kroku 4.5 varianty inovace 

a poté si je následně v kroku 4.6 pomocí rozhodovací analýzy rozebereme.  

Nemůžeme zapomenout na rozpočet projektu, v tomto bodě si položme otázku, zda 

máme dostačující finanční prostředky pro inovaci. Je to globální problém, neboť v každé 

výdělečné organizaci statni, či nestátní se řeší otázka financí. Hledají se prostředky pro 

možnou pomoct při inovaci a to z Evropských fondů, tak ve státní správě přímo od těch 

nejvyšších pater tzn. ministerstev. Pro naší malou obec v Dolní Lutyni nastává zásadní riziko, 

jestlipak si inovaci smí dovolit.  

Jestliže zavedeme nové IS evidence a budou propojeny s ekonomickým systémem, je 

nezbytně nutné, aby byla nastavená uživatelská práva jednotlivým zaměstnancům na obci. 

Každý by měl přístup jenom na svůj evidenční systém a nemohl by si číst, přepisovat, zavádět 

a vyhotovovat ostatní evidenční, ekonomické a řídicí procesy na obci. Toto riziko bereme 

jako klíčové a vážné.  

Zavádění nových systému nese taky následek toho, že informační technologie na obci 

budou zastaralé. Potřebný aktualizovaný server s nainstalovanýma operačním systémem na 

každém lokálním PC musí splňovat programovou náročnost nového systému, který bude 

zaváděn. 

Poslední překážkou většinou je, že nové inovační věci přitahují nesoulad se 

zaměstnanci, kteří si nechtějí zvykat na jiné uživatelské prostředí. Jejich ochota na 

zaškolovací procedury je většinou nesdílená. Na Obecních úřadech pracují většinou 

pracovníci, kteří mají víceletou praxi v současných prostředích a jejich přetransformování na 

inovační dnešní systémy je překážkou. Ale doba už jiná nebude, technologie jdou kupředu 

velkým krokem, tak se všichni musíme připravit na časté přeškolovací mechanizmy.  
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4.5 Varianty inovace 

Nyní si v tomto kroku představíme dvě dodavatelské firmy, které poskytují informační 

systémy státním a veřejným správám. Vybrali jsme si firmy, jež jsou celostátně známy a mají 

certifikační ocenění. První firmou je GORDIC a druhou firmou je SOFTWARE 602 se sídlem 

v Praze.   

4.5.1 Varianta GORDIC 

1. Představení společnosti 

Gordic.cz (2013) společnost GORDIC se specializuje na tvorbu a dodávky flexibilního 

software a poskytování komplexní podpory jeho uživatelům v oblasti státní správy, 

samosprávy a bankovnictví. Vysoká užitná hodnota softwarových produktů a souvisejících 

služeb je zajištěna silným analytickým, metodickým a technologickým zázemím. Společnost 

realizuje dodávky komplexního řešení informačních systémů, v jejichž rámci zajišťuje: 

 zpracování studií, analýz a projektů; 

 řízení projektů; 

 komplexní aplikační, technickou a metodickou podporu; 

 systémovou integraci aplikací; 

 vývoj programu na zakázku; 

 implementace informačních systémů a školení uživatelů; 

Dominantní postavení na trhu podporuje obchodní a servisní činností distribuční síť 

více než 300 autorizovaných odborníků. 

 

 

Obr. 4.1 Logo firmy GORDIC 

Zdroj: Gordic.cz 
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2. Produkty společnosti 

Gordic.cz (2013) Softwarové produkty GORDIC 

Softwarové produkty GORDIC zabezpečují zejména: 

 zpracování ekonomických agend organizací veřejné správy (ERP), 

 document management system (DMS) v rámci systému Spisová služba GINIS SSL, 

 vedení registrů a správních agend, majících charakter CRM systémů pro veřejnou 

správu. 

Software se osvědčil svojí vysokou variabilitou a nízkými nároky na technické 

vybavení. Jeho tvůrci pružně reagují na změny v legislativě, metodice, na nové technologické 

trendy a měnící se požadavky uživatelů. K pokrytí potřeb všech potenciálních uživatelů 

přispívá nabídka tří produktových řad a v jejich rámci široké spektrum řešených agend.  

Informační systém GINIS 

Velkým a středním organizacím je určen informační systém GINIS, který je v 

současnosti nejpoužívanějším ERP systémem ve veřejné správě. Jeho základní funkcí je řízení 

informačních toků v organizaci, což je technicky realizováno pomocí centrální databáze s 

decentralizovaným pořizováním dat ve vícevrstvé architektuře www terminál - klient - server. 

Jednotlivé subsystémy (ekonomika, spisová služba, personalistika, registry, správní 

agendy) jsou dále členěny na specializované komponenty (moduly), které svou funkčností 

umožňují komfortní, průkazné, přehledné a výkonné vedení příslušných agend. Veškeré 

agendy používají společnou vrstvu identifikace, vlastnictví a oběhu dokumentů. S vývojem 

modulů pokračuje současně jejich technologický upgrade do prostředí NET. Pro zajištění 

efektivní komunikace s externími systémy a jejich integraci je GINIS vybaven integrační 

platformou, zahrnující mj. XML rozhraní systému včetně webových služeb. 

Produktová řada GORDIC
 
WIN 

Tato produktová řada je určena menším a středním organizacím veřejné správy. 

Aplikace této řady jsou vzájemně provázané (umožňují datovou komunikaci) a pokrývají 

veškeré agendy, které organizace veřejné správy vykonávají. Tyto aplikace pracují v 

architektuře WIN klient - file server. 

Dalším produktem jsou Manažerské nadstavby pro efektivní využití dat pořízených v 

systémech GORDIC nabízí firma svým klientům nasazení různých typů manažerských 

nadstaveb podle jejich potřeb a samozřejmě i finančních možností uživatelů 
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3. Návrhové řešení pro úřad Dolní Lutyně 

Jako návrh řešení jsme zvolili tyto moduly: 

EMA - Evidence majetku 

Gordic.cz (2013) program je určen k evidenci veškerého majetku organizace (firmy) 

podle legislativních a účetních pravidel. Program umožňuje vést hmotný majetek, nehmotný 

majetek a předměty operativní evidence. Je vhodný pro všechny uživatele – rozpočtové a 

příspěvkové organizace, fyzické osoby, akciové společnosti, družstva a soukromé firmy. Data 

se pořizují na základě materiálových účetních nebo operativních dokladů. 

Program umožňuje pořizovat tyto doklady 

 Příjem – pořízení nových karet, 

 Výdej – vyřazování karet, 

 Změna – změna operativních vlastností karet, 

 Převod – převod karet mezi lokalitami, 

 Změna ceny, 

 Technické zhodnocení. 

Program je vybaven měsíčními uzávěrkami, při kterých dochází ke zpracování 

měsíčních pohybů v organizaci a k výstupu účetní dávky pro program Účetnictví a rozpočet 

UCR, což je ideální pro úřad Dolní Lutyně, neboť program UCR vlastní. 

Evidence EMA disponuje velmi přehlednými sestavami, které je možné zobrazit i 

s grafem. 

 

Obr. 4.2 Sestava s Grafem v modulu EMA 

Zdroj: gordic.cz 
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POP – Poplatky 

 Gordic.cz (2013) zajišťuje výpočet platebních předpisů, evidenci plateb, výpočet 

sankcí, tisk složenek, urgencí a informačních sestav. Program umožňuje evidenci i známek 

pro psy a hracích automatů, na které dokáže vystavovat příslušná rozhodnutí. 

Poskytuje přehledy o platbách a různých dluzích za jednotlivé měsíce i samozřejmě 

v rámci celého roku. Lze snadno získávat informace o plátci, jako jsou počty psů, jaké platby 

zaplatil nebo které ještě nezaplatil a dále také dlužné částky z minulých období.  

Modul poplatky je také propojen z UCR, což opět nahrává úřadu Dolní Lutyně, aby 

dosáhli tohoto stavu propojení. 

 

Obr. 4.3 POP – sankce a penále 

Zdroj: gordic.cz 

ODD – Odpady 

Gordic.cz (2013) program je určen k vedení evidence odpadového hospodářství. 

Program řeší evidenci známek na svoz odpadů, poplatky, paušální platby, nádoby na odpady, 

evidenci neplatičů, dluhů a přeplatků atd. Základní data, jako jsou osoby, nájemníci bytů, 

domy, majitelé a správci domů se pořizují ruční formou, nebo leze využít propojení s 

programem EOB - Evidence obyvatel. 

4. Závěrečné zhodnocení 

Navržené moduly od firmy GORDIC by zcela zefektivnily práci na Obecním Úřadě. 

Všechny navržené moduly jsou provázány s účetnictvím a rozpočtem UCR, které se na Obci 

plně využívá. Systémy by mezi sebou byly plně automatizovány a nevznikaly by žádné 

hrozby chybovosti v ručním přepisování. Tato varianta je plně adekvátní k možnému rozšíření 

IS. 
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4.5.2 Varianta SOFTWARE 602 

1. Představení společnosti 

602.cz (2012) SOFTWARE 602 je český dodavatel programového vybavení s více než 

20letou historií. Z dodavatele aplikací pro osobní počítače jsme vyrostli ve firmu schopnou 

realizovat i velké integrační projekty. 

„Našimi zákazníky jsou větší a střední organizace ve všech sektorech trhu. Naším 

posláním je poskytovat zákazníkům moderní řešení založená na formulářových aplikacích 

s podporou všech operačních systémů včetně mobilních platforem a s návazností na stávající 

informační systémy. Podporujeme celé procesy a celý životní cyklus práce s dokumentem od 

vzniku až po zajištění dlouhodobé archivace“ 602.cz (2012) 

Firma je certifikována podle mezinárodních norem řízení kvality ISO 

9001/10006/20000 a řízení bezpečnosti informací ISO 27001, klíčoví pracovníci mají 

certifikace ITIL a Prince2. 

 

Obr. 4.2 Logo firmy Software 602 

Zdroj: 602.cz 

2. Produkty společnosti 

Software602 FormApps Server 

Zpřístupněte univerzálně dostupné formulářové aplikace uživatelům jakéhokoliv 

zařízení vybaveného internetovým prohlížečem (počítače, tablety, chytré telefony) 

a organizujte tak schvalovací procesy i sběry dat a dokumentů od kohokoliv, kdykoliv 

a kdekoliv. Pomocí pluginů nebo mobilních aplikací lze umožnit využití elektronických 

podpisových certifikátů pro autorizaci dokumentů. 
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Software602 Form Signer 

Software602 Form Signer (plugin nebo mobilní aplikace) se automaticky nabídne 

k instalaci na zařízení, pokud formulář vyžaduje autorizaci nebo autentizaci. Instaluje se 

pouze jednou a je vybaven automatickou aktualizací v případě nových verzí, bezpečnostních 

oprav apod. 

FormApps Designer 

Profesionální nástroj určený pro návrh formulářových aplikací a inteligentních 

formulářů ve WYSIWYG režimu a jejich úpravy. Formulářové aplikace jsou dostupné pro 

všechna zařízení a operační systémy. Interaktivní formuláře se vyplňují v bezplatné 

a rozšířené aplikaci Form Filler. 

Software602 Form Filler 

Bezplatná aplikace pro vyplňování formulářů, které využívají firmy, úřady a další 

organizace na osobních počítačích. V České republice všeobecně rozšířený nástroj se 

snadným ovládáním, který určitě využijete. 602.cz (2012) 

Formulářové aplikace lze vytvářet bez programování a to efektivně a rychle. Jsou to 

formuláře psané na míru všem veřejným i neveřejným sektorům. Řada Obecních úřadů 

využívá právě zde představené formuláře, které se podle účelu a využití, připravují 

k dlouhodobé spolupráci firmy a obce.   

3. Návrhové řešení pro úřad Dolní Lutyně 

Řízená dokumentace 

Aplikační nadstavba FormFlow Server - Řízená dokumentace - slouží pro celkovou 

správu dokumentů v organizaci. Umožňuje udržet centrální přehled o pohybu a stavu všech 

dokumentů a zajistit, že každý dokument bude předáván správným lidem ve správném pořadí 

při dodržení lhůt. 

Klíčové rysy a funkce: 

 kompletní nástroj pro řízenou evidenci, řízené schvalování a archivaci dokumentů, 

 snadná a rychlá modifikace workflow administrátorem i uživateli s příslušnými právy 

 snadná integrace se všemi běžně používanými informačními systémy, 

 přístup k dokumentům kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení, 

 minimální nebo žádné nároky na školení uživatelů, 

 pokrytí neomezeného počtu procesů, agend a typů dokumentů, 
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 připravené formuláře nejčastějších interních schvalovacích procesů (příchozí faktury, 

nákup zboží a služeb, administrativa služebních cest apod.) 602.cz (2012) 

Jak je již nahoře napsáno, je to aplikační nadstavba FormFlow Server, kde se o ní 

řízená dokumentace rozšiřuje. CENA je 100 000 Kč za SERVER na jeden procesor, ale je 

v tom zahrnuto vše, co by se dalo využít pro evidence na Obecním úřadu v Dolní Lutyni.  

4. Závěrečné zhodnocení 

Formulářová varianta od Software 602, je taky velmi vhodnou pro rozšíření IS. Řízená 

dokumentace pokryje všechny evidenční systémy a plně inovuje nově technologickou 

podporu na obci. Někomu se bude zdát, že firma není příliš známa a nemá patřičné jméno, ale 

opak je pravdou, tato firma spolupracuje s předními organizacemi, veřejnými správami a 

podnikateli po celé republice, i mimo ni. Opět je varianta adekvátní pro rozšíření IS. 

 

4.6 Rozhodovací analýza variant 

Po představení dvou variant si provedeme rozhodovací analýzu, u které zvolíme 

nejvhodnější variantu. Zvolená dodavatelská firma bude stanovená pro rozšíření a 

implementaci evidenčních systému. 

Rozhodovací analýza je jedna z nejdůležitějších metod rozhodování. Zaměřuje se na 

procedurální stránku rozhodovacího procesu. 

Obsah rozhodovací analýzy 

1. Problém 

2. Rozbor informací a podkladu 

3. Tvorba souboru variant 

4. Soubor kritérií 

5. Matice vážených užitnosti 

6. Hodnocení rizika 

7. Rozhodnutí – výběr optimální varianty 

Stanovenou osnovu rozhodovací analýzy dodržíme a v každém kroku provedeme 

správnou formulaci informaci, podkladu a variant nebo přesný kriteriální výpočet z hlediska 

rozhodovací analýzy. 
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1. Problém 

Výběr vhodné dodavatelské firmy pro rozšíření IS Obecní úřadu Dolní Lutyně. Ze 

dvou představených variant vybereme jednu, jenž bude nejlépe vyhovovat naší rozhodovací 

analýze.  

Cíle, kterých chceme dosáhnout: 

 dodavatelská firma – vybrat dodavatelskou firmu pro rozšíření Obecního úřadu, tento 

cíl označujeme jako nejdůležitější; 

 vhodnější produkt pro rozšíření – zvolíme produkt v rámci nejoptimálnějšího řešení 

pro obec; 

 technická podpora – velký zřetel dáváme dodavatelské společnosti na technickou 

podporu; 

 cenová kalkulace – důležitou rolí ve výběru společnosti, je také samozřejmě cenový 

rozpočet; 

 zaškolení zaměstnanců – nezbytné je, aby společnost poskytovala zaškolovací 

proceduru zaměstnancům; 

 

2. Rozbor informací a podkladu 

Hledali jsme na trhu dvě dodavatelské společnosti zabývající se informačními systémy 

pro veřejnou správu. Rozhodli jsme se pro společnosti GORDIC, neboť úřad Dolní Lutyně již 

využívá stávající informační systém, konkrétně v ekonomickém sektoru a má s firmou dobré 

vztahy. Druhou variantou je korporace Software 602. 602 má velkou tradici hlavně ve 

Středočeském kraji, ale postupně míří i na trhy moravské a slezské. Vybrali jsme si ji, pro 

potřebnou recenzi jejich zákazníků a pro kvalitu produktu.   

3. Tvorba souboru variant 

V1 – dodavatelská firma GORDIC; 

V2 – dodavatelská firma SOFTWARE 602; 

V našem případě další varianty neexistují, nýbrž jsme si stanovili pouze jmenované 

dodavatelské firmy. 

4. Soubor kritérií 

V souboru kritérií si určíme důležité faktory pro výběr žádoucí varianty. Dále 

vytvoříme matici absolutních užitností a matici prostých užitnosti. 
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 K1 – cena – v dnešní době je cena nejdůležitější faktor, když něco pořizujeme, tak i 

v našem případu rozhodovací analýzy; 

 K2 – kvalita produktu – plnohodnotný produkt pro nejlepší využití; 

 K3 – komunikace s firmou – je důležitá, aby nenastaly při řešení a podepsaní smlouvy 

zbytečné „konflikty“; 

 K4 – školení zaměstnanců – v dnešní době všechny firmy zaškolují své zákazníky, tzn. i 

v našem případě zaměstnance úřadu; 

 K5 – recenze firmy – dosavadní zkušenosti firem s jinými projekty; 

 K6 – technická podpora – kvalitní a rozsáhlá podpora zákazníkům nemůže chybět; 

 K7 – možnost aktualizace – společnosti většinou nabízejí možnosti aktualizace produktů 

a to bezplatně;   

 K8 – certifikace – a poslední kritérium se zabývá certifikáty různých norem, které firmy 

obdržely, většinou jsou to ISO normy; 

Matice absolutních užitností: 

 V1 V2 Měrná jednotka 

K1 50 000 100 000 Kč 

K2 Vysoká Velká Slovně 

K3 Dobrá Výborná Slovně 

K4 Výborné Dostačující Slovně 

K5 Velké Velké Slovně 

K6 ANO ANO Slovně 

K7 ANO ANO Slovně 

K8 Dobré Mimořádné Slovně 

Tab. 4.1 Matice absolutních užitností 

Matice prostých užitností: nejvýhodnější varianta 100 

 V1 V2 

K1 100 75 

K2 100 85 

K3 75 100 

K4 90 65 

K5 80 80 

K6 75 75 
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K7 95 95 

K8 90 100 

Tab. 4.2 Matice prostých užitností 

5. Matice vážených užitnosti 

V matici vážených užitnosti zjišťujeme, která varianta, podle kritérii vyhovuje 

nejlepšímu výsledku užitnosti. Sestrojíme si trojúhelníkovou matici, při nichž dostaneme 

počet výběrů kritérii a následně si nastavíme váhy kritérii. V dalším kroku vynásobíme mezi 

sebou váhy jednotlivých kriterií a k nim zvolené prosté užitnosti. Dostaneme jak sumárně, tak 

procentuální výsledek s nejlepší variantou dodavatelské firmy.  

 

Trojúhelníková matice: 

K1 cena 

K2 kvalita produktu 

K3 komunikace s firmou 

K4 školení zaměstnanců 

K5 recenze firmy 

K6 technická podpora 

K7 možnost aktualizace 

K8 certifikace 

Tab. 4.3 Trojúhelníková matice 

 

 Počet výběrů Váha 

K1 0 3 

K2 12 8 

K3 1 4 

K4 2 5 

K5 0 1 

K6 3 6 

K7 10 7 

K8 0 2 

Tab. 4.4 Počet výběrů a stanovení váhy 

K2 

K2 

K3 

K4 

K6 

K7 

K7 

K2 

K2 

K4 

K6 

K7 

K7 

K2 

K2 

K6 

K7 

K7 

K2 

K2 

K7 

K7 

K2 

K2 

K7 

K2 

K7 

K2 
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Matice vážených užitností: 

 Váha V1 V2 Vmax 

K1 3 300 225 300 

K2 8 800 680 800 

K3 4 300 400 400 

K4 5 450 325 450 

K5 1 80 80 80 

K6 6 450 450 450 

K7 7 665 665 665 

K8 2 180 200 200 

∑  3225 3025 3345 

  96,4 90,4% 100% 

Tab. 4.5 Matice vážených užitnosti 

Z matice vážených užitnosti jsme dostali výsledek, že varianta V1 je podle užitnosti 

přijatelnější než varianta V2. 

6. Hodnocení rizika 

Dříve než si vyhodnotíme rozhodovací analýzu, provedeme a vytyčíme si existující 

rizika, která nás mohou ovlivnit pří výběru patřičné dodavatelské firmy. Vypíšeme si matici 

ohrožení variant a nakonec v tabulce hodnocení rizik propočítáme součtem i procentuálně 

hodnotu rizika.  

Matice ohrožení variant: 

 Nj1 – další náklady – jsou to náklady spojené s implementací nového IS, zda bude 

vyhovující pro systémy stávající IT; 

 Nj2 – uživatelská náročnost – zde je míněná programová náročnost v uživatelském 

prostředí pro zaměstnance; 

 Nj3 – složitá zpětná vazba – jde o spolupráci s dodavatelskou společností, aby při 

výskytu problému včasně a efektně reagovala; 

 Nj4 – kompatibilita s ostatními programy – na úřadě jsou již stávající systémy od 

jiných agend, důležitá bude kompatibilita navrhovaného systému; 

 Nj5 – ochrana osobních dat – poslední riziko jsme si vytýčili, jako ochranu osobních 

dat v evidencích, což v dnešním světě představuje riziko první kategorie a nemůže být 

bráno na lehkou váhu; 
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Hodnocení rizik: 

 Váha V1 V2 VR 

K1 5 0,1 0,5 0,2 1 5 

K2 10 0,2 2 0,25 2,5 10 

K3 1 0,15 0,15 0,1 0,1 1 

K4 15 0,05 2,25 0,3 4,5 15 

K5 20 0,2 4 0,2 4 20 

∑   8,9  12,1 51 

   17,5%  23,7% 100% 

Tab. 4.6 Hodnocení rizik 

Z hodnocení rizik je méně riziková varianta V1 jako V2, ale jenom v nepatrném 

rozdílů 6,2%.  

7. Rozhodnutí – výběr optimální varianty 

Globální posouzení: 

Pořadí 1 2 

Z hlediska užitnosti V1 V2 

Z hlediska rizika  V1 V2 

Tab. 4.7 Globální posouzení 

Efektivní zhodnocení: E=U - R 

 V1 V2 

Užitečnost 96,4 90,4 

Riziko  17,5 23,7 

Efektivnost 78,9 66,7 

Tab. 4. 8 Efektivní zhodnocení 

V1 – dodavatelská firma GORDIC 

Z rozhodovací analýzy nám vyšlo, že je vhodným dodavatelským subjektem 

k možnému rozšíření IS na úřadu v Dolní Lutyni. Jak z pohledu hlediska užitnosti, tak 

z hlediska rizika je optimální využít firmu GORDIC. Výhodami zvolené společnosti je hlavně 

její cena produktu, kvalita produktu, školení zaměstnanců, které je na vysoké úrovni a v 

neposlední řadě automatické aktualizace a kvalitní technická podpora. Existující nevýhody 
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varianty GORDIC se během zkoumání a hodnocení nepotvrdila, a proto není žádná skutečnost 

jako nevyhovující. Rizika se v analýze u této varianty nacházejí pouze v malém měřítku, snad 

jediným vyšším rizikem je ochrana osobní dat, ale dnešní systémy jsou natolik zabezpečené, 

že by neměl vzniknout žádný problém.  

V2 – dodavatelská firma SOFTWARE 602 

Varianta od firmy SOFTWARE 602 se může jevit jako neadekvátní pro rozšíření IS na 

úřadu v Dolní Lutyni, ale nevykazuje o moc horší výsledky jako varianta V1. Jenomže 

z hlediska užitnosti i rizika skončila za variantou od GORDICU, takže v našem případě ji 

eliminujeme. Výhodou se u této varianty potvrdilo, že má společnost vysokou certifikační 

úroveň a dobré komunikační vtahy mezi zákazníky. Nevýhoda je vysoká cena, kvalita 

produktu, který není ovšem dobře známá a složité zaškolení zaměstnanců. Největším 

zjištěným rizikem je kompatibilita s ostatními programy na obci, je to velmi primární věc, bez 

které by nebylo možné aplikovat přítomnou variantu. Také jako v předchozí variantě je riziko 

ochrany osobních dat.  

Na základě zvážení výhodnosti variant je nejvýhodnější realizovat variantu V1 tj. 

dodavatelská firma GORDIC.  
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5 Postup implementace 

V posledním segmentu práce se zaobíráme postupnou realizaci implementace. 

Rozdělíme si realizaci implementace do fází, kde Vám znázorníme všechny činnosti jeden po 

druhém. Každá etapa implementace bude mít své časové zohlednění, které konkretizujeme 

v harmonogramu. Všechny etapy budou mít pevně dány svůj začátek a konec. Když si 

vytvoříme přehledný harmonogram realizace, tak provedeme celkový rozpočet implementace, 

do kterého zahrneme všechny položky, jako jsou software, hardware a celkové vynaložené 

výdaje. 

5.1 Realizace implementace 

1. Fáze       1. 3. 2014 – 30. 10. 2014 

Zpracování dokumentace s dodavatelskou firmou, komunikace o podmínkách 

realizace a implementace vybraných produktů. Tato fáze je pro Obecní úřad Dolní Lutyně 

zavádějící, neboť se zaváže s firmou na dodávce evidenčních systému a udělá tak první krok 

pro inovaci svého dosavadního IS.  

Kontrolní milník: Uzavření smlouvy s dodavatelskou společností GORDIC. 

2. Fáze       1. 9. 2014 – 31. 12. 2014 

Přípravová etapa, ve které zaměstnanci budou realizovat školením a studiem nových 

evidenčních systému. Budou to hlavně ti pracovníci, jenž systémy ve svých řadách využijí 

maximálně. Jde o fázi celkového plánu implementace, kde se přemýšlí na jakých PC a 

pracovištích se instalace uskuteční. 

Kontrolní milník: Celkový plán instalace evidenčních systémů. 

3. Fáze       1. 12. 2014 – 28. 2. 2015 

Zavádění evidenčních systémů do úseků Obecního úřadu. Jde o veškerou realizaci a 

instalaci od společnosti GORDIC, která uskuteční v této etapě všechny funkcionality 

v evidenčních systémech. Firma postupně dodá všechny systémy a položky na realizaci 

implementace. 

Kontrolní milník: Dokončení instalace a všech prací od společnosti GORDIC, 

pověření systému do rukou Obecního úřadu v plné funkcionalitě.  
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4. Fáze       1. 2. 2015 – 31. 4. 2015 

Když všechny předchozí fáze zrealizujeme, v poslední přejdeme na celkové testování 

evidenčních systému. Vyzkoušíme funkcionality v reálném provozu a následně s pracovníky 

vyladíme detaily popřípadě připomínky.  

Kontrolní milník: Spuštění nových evidenčních systémů v reálném provozu a zjištění 

přínosu pro úřad v Dolní Lutyni.  

 

5.2 Časové hledisko implementace 

ČASOVÁ REALIZACE FÁZÍ 

  3-14 4-14 5-14 6-14 7-14 8-14 9-14 10-14 11-14 12-14 1-15 2-15 3-15 4-15 

Fáze 

1                             

Fáze 

2                             

Fáze 

3                             

Fáze 

4                             

Tab. 5.1 Časová realizace implementace 

Plánované rozšíření se realizuje od 1. 3. 2014 – 31. 4. 2015. Chceme dodržet všechny 

fáze podle časového hlediska, ale netvrdíme, že může nastat časové zpoždění. Fáze jsme 

naplánovali z časového hlediska takto, protože přikládáme největší časový prostor pro fázi 

plánu s dodavatelskou firmou a její komunikaci na uzavření smlouvě. Ostatní etapy se vejdou 

do časového hlediska 3 – 4 měsíců.  

 

5.3 Rozpočet implementace 

Rozpočet projektu jsme stanovili pro všechny tři modulu. Ceny jsou orientační a záleží 

jenom na dodavateli a jeho aktuálním momentálním ceníku svých produktů. Úřad Dolní 

Lutyně již ve svém oběhu využívá služeb GORDICU, takže komunikace a jednání o rozpočtu 

s představiteli společnosti se vydá na společnou cestu. 
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Kód Modul - popis Jednotka, 

specifikace 

Cena bez 

DPH 

Cena včetně 

DPH (21%) 

EMA – evidence majetku 

1550 - 004 server + zdrojová licence do 10000 karet 4 329,60,- 5 238, 81,- 

1550 - 101 klient T - EMA  2 631,20,- 3 183,75,- 

POP - poplatky 

1410 - 005 server + zdrojová licence neomezená 9 264,- 11 209,44,- 

1410 - 101 klient T - POP  16 856,- 20 395,76,- 

ODP - odpady 

1630 - 006 server + zdrojová licence do 10000 karet 3 257,- 3 940,97,- 

1630 - 101 klient T - ODP  4 639,- 5 613,19,- 

Tab. 5.2 Rozpočet implementace 

Celkový rozpočet všech tří evidenčních systému je 49 581, 92 Kč včetně DPH, které 

činí 21%. Ceny jsou orientační, závisí na dohodě s dodavatelem společnosti GORDIC a na 

sazbách v aktuálním ceníku. 
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6 Závěr 

Cílem mé Diplomové práce bylo zavést a implementovat nové evidenční informační 

systémy Obecního úřadu v Dolní Lutyni, které budou následně propojeny s ekonomickým 

systémem v plné automatizované formě. Práce byla pojata tak, aby se mohla stát pomůckou 

pro osoby starající se o jednotlivé části informačního systému případně pro samotné 

představitele obce.  

V první části se zabývám teoretickými východisky možného rozšíření a inovace 

informačního systému. Přesně definuji pojem IS a jeho všechny komponenty. Popisuji veřejné 

informační systémy, čím se zabývají a jakou funkci plní ve společnosti. V této kapitole také 

porovnávám způsoby pořízení IS, jeho nejlepší možný výběr pro veřejnou správu a následnou 

implementaci. Na závěr teorie si definuji SWOT analýzu, která byla použitá v následující 

kapitole. 

 Druhá kapitola byla zaměřena na analýzu současného stavu informačního systému 

Obecního úřadu. Zprvu jsem si určil metodu realizace. Metodou realizace pro analýzu 

současného stavu byl zvolen rozhovor s respondentem obce, konkrétně s IT pracovníkem. 

Udělal jsem si charakteristiku Obce Dolní Lutyně. Poté, pomocí uskutečněné studie si provedl 

SWOT analýzy všech pracovních pozic, které bezprostředně souvisí s rozšířením systému na 

obci.  

 Ve třetí části plynule navazují na předchozí část, a to návrhem rozšíření IS včetně 

výstupu. Vyspecifikoval jsem si požadavky Obecního úřadu, následně představil přínosy 

ekonomické a neekonomické a vytýčil si existující hrozby a překážky rozšíření. Dále 

představují ve své prací dvě velké dodavatelské společnosti IS. Popisuji produkty a možné 

návrhy pro inovaci IS na Obci. Důležitou roli hraje rozhodovací analýzy, podle které jsem se 

rozhodl, jakou dodavatelskou firmu upřednostním a tuto firmu zvolím za optimálního 

poskytovatele evidenčních systémů. 

Čtvrtou a taky poslední kapitolou jsem zvolil implementaci IS.  Zavádění jsem si 

vytýčil podle fází a harmonogramu realizace. V každé etapě jsou určeny kontrolní milníky, 

které sledují úspěšný konec každé etapy zavádění. Nemohl jsem zapomenout ani na časovou 

realizaci fází, kde si stanovují začátek a konec etap. Na úplný závěr jsem zhotovil rozpočet 

implementace.  
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Seznam zkratek 

DSS – Decision Support Systém 

EIS – Executive Information Systém 

HW – Hardware 

ICT – Informační a komunikační technologie 

IS – Informační systém(y) 

ISO – International Organization for Standardization 

IT – Informační technologie 

KMS – Knowledge Management Systém 

MIS – Management Information Systém 

OIS – Office Information Systém 

PC – Personal computer 

SW – Software  

SWOT – Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

VS – Veřejná správa 

ÚVIS – Úřad pro státní informační systém 
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