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Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o analýze současného informačního systému Společnosti 

VÚHU a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systém. V práci jsou 

uvedeny klady a zápory současného používání informačního systému. Dále jsou zde 

uvedena některá řešení pro zlepšení využití tohoto IS, které povede k lepší a jednodušší 

práci s informacemi společnosti. 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the analysis of the current information system of the 

Company VÚHU Using analytical methods examine and evaluate the information system. 

The paper presents the pros and cons of the current use of the information system. 

Furthermore, there are some solutions for improving the use of the IS, which will lead to 

better and easier to work with the information society. 
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1. Úvod 

Každá společnost se už dnes bez kvalitního informačního systému neobejde, snižovala by 

svoji efektivitu a konkurenceschopnost. Kvalitní informační systém totiž nejen dobře 

pokrývá veškeré podnikové procesy probíhající ve společnosti, ale také plně vyhovuje 

pracovní náplni a pracovním povinnostem jednotlivých pracovníků. Zefektivňuje jejich 

činnost, jako takovou data jsou v kvalitním a ideálním informačním systému také v 

bezpečí. Pořízení a používání takového informačního systému má za cíl zvyšování 

prosperitu společnosti, její konkurenceschopnost, zlepšování její pozic na obchodních 

trzích apod. tímto tématem se zabývá i tato bakalářská práce. Analyzovat stávající 

informační systém a doporučit změny, které by měla společnost udělat proto, aby jí byl její 

informační systém byl pomocníkem v její činnosti.  

Cílem této práce je detailně zmapovat a analyzovat současný stav informačního systému 

ByznysVR  používaného ve společnosti VÚHU a, s, Celá práce je návrh na možnou 

změnu přístupu   IS. Není a nemá být přesným návodem pro možné změny, ale vodítkem 

k většímu a lepšímu využití informačního systému, vzhledem k tomu, že IS je 

implementován již několik let. Nelze ani porovnat skutečný stav využití s původními 

záměry, které byly definovány při implementaci IS, jednoduše proto, že se nedochovaly. 

Pro analýzu byla tedy použita metoda SWOT, aby byly odhaleny slabé stránky a naopak 

vyzdvihnuta silná místa tohoto informačního systému a navržena možná řešení. V závěru 

práce je provedeno zhodnocení navrhnutých změn vedoucích ke zkvalitnění podnikových 

procesů společnosti.  

 

Struktura bakalářské práce 

Textová část práce zahrnuje tyto kapitoly 

 Analýza řízení organizace a stávajícího ERP – zde je shrnut stávající stav organizace a 

řízení v rámci organizace 

Zhodnocení využití ERP - moduly, uživatelé, přínosy – popis jednotlivých 

implementovaných modulů, nastavení práv využití jednotlivých modulů 

Analýza nedostatků IS – chyby, které byly zjištěny 
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Doporučení a návrhy pro zlepšení ERP systému – možnosti zlepšení a návrhy na lepší 

využití jednotlivých modulů 

Shrnutí dosažených výsledků – na základě provedené analýzy jsou navrženy změny, které 

je doporučeno zavést pro lepší a efektivnější využití IS. 

Závěr – závěrečná kapitola prezentuje shrnutí výsledků bakalářské práce a vyhodnocuje 

splnění stanoveného cíle. 

1.1 Postup zpracování 

Při tvorbě této bakalářské práce byly použity o teoretické vědomosti nabyté nejen při 

studiu, ale byla použita i odborná literatura. Současný informační systém byl podroben 

SWOT analýze, a analýze vlastním pozorováním. Vyhodnocením analýzy bylo navrhnuto 

řešení na odstranění problémů při provozu současného informačního sytému. Výběr 

nejvhodnějšího řešení je z velké části dělán na základě vlastních úvah.  
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2 Analýza řízení 

Podnikový informační systém (IS), nebo informační systém v podniku, je, jak už z názvu 

vyplývá, IS využívaný podnikem. Základem správně fungujícího IS je soulad ICT podniku 

a podnikových procesů. Základními prvky IS jsou ICT (software a hardware), lidé a data. 

Účelem podnikového informačního systému jsou v dnešní době kromě klasické správy 

podniku také hledání nových příležitostí a mezer na trhu, či zvyšování efektivnosti 

podnikaní společnosti [7]. Prvek lidé, lze u podnikových informačních procesů rozdělit na 

dvě skupiny:  

  Uživatelé IS. 

  Personál IS. 

Uživatelé IS jsou řadoví zaměstnanci účtárny, jednotlivých oddělení a managementu, jsou 

to tedy pracovníci, kteří provádějí sběr a vyhodnocování důležitých dat. [9] Pro efektivní 

činnost se systémem musí tito lidé pracovat s informačním systémem, a aby uměli využít, 

pokud možno, všech jeho možnosti na svém stupni zařazení. Další skupinou pracovníků je 

personál informačního systému a rozumí se tím lidé, ať už zaměstnanci společnosti nebo 

externí pracovníci, jejichž pracovní náplní je správa a údržba IS. Do skupiny interních 

pracovníku (zaměstnanců společnosti) patří pracovníci IT oddělení starající se celkově o 

informační technologie společnosti a o údržbu informačního systému. Zajišťují nebo také 

navrhují případné změny, v našem případně na základě požadavků uživatelů nebo naopak 

na základě doporučení externích pracovníků Mezi externí pracovníky se pak řadí zástupci 

softwarových, hardwarových či konzultačních firem, kteří společnosti dodávají její IT či se 

společností nějak spolupracují [8].  

2.1.1 Podnikové procesy 

„Proces je definován jako soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících 

činností, které přeměňuje vstupy na výstupy. Činnosti využívají zdrojů (lidí, nástrojů, 

materiálu, apod.). Proces může mít více vstupů a také více výstupů “[7, s. 24]. Proces vždy 

spustí nějaká předem definovaná událost. V praxi je možné se setkat s mnoha typy těchto 

událostí. Základními typy jsou: 

 Vstup (informací, lidí, materiálu) do podniku: například přijetí nového 

zaměstnance, příchod nové objednávky, nákup a přijetí materiálu na sklad. Každý z 

těchto vstupů spustí proces vyřizování události. 
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 Čas (časová událost): dle data se například, každý první den v měsíci, vyúčtuje 

měsíc předchozí, každé pondělí se vypočítá a udělá cash-flow společnosti atd. 

 Interní potřeba změny: změny projektových dokumentací, změny výrobků atd. 

 Výjimečný stav: většinou při nějaké poruše či výpadku například strojů či zařízení. 

Obstarání náhradního řešení (plánu), sehnání nových, jiných zdrojů [7]. 

 

 

 

 

 

 

                

           Událost                  Cílový stav 

Obrázek 1-Model procesu [7, s. 26] 

2.2  Teorie informačních systémů 

V této kapitole je uveden teoretický popis informačních systémů, jejich vstupů a výstupů. 

2.2.1 Informace 

Pojem informace je používán již od středověku, od doby kdy ještě vůbec informační 

technologie neexistovali. Tak jak se IT v novodobé historii vyvíjelo, vyvíjel se i pojem 

informace. V dnešní době se v odvětví IT dá říci, že informace jsou získávány po ose 

„reálný svět – data – informace“. Z informací se pak získávají znalosti, podle kterých se 

pak lidé rozhodují. K tomu, aby lidé (zaměstnanci firem) měli dostatek informací ke své 

práci a mohli se tak dobře rozhodovat, slouží informační systémy. [7] 

 

2.2.2 Informační systém 

„Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), 

zabezpečujících sběr, přenos, zpracování a uchování dat, za účelem prezentace 

informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení“ [7, s. 15] 

Událost         Proces 

 

Vstupy 

Výstup 
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Význam informačního systému je ve vhodné interpretaci informací, jejich 

zpracování a dalším postupu využívání informací systémem. Systém tvoří lidský faktor a 

nástroje a metody pro zpracování informací. [7] 

 

Obrázek 2-komponenty IS [7, s. 24) 

 

V praxi a pro použití v této práci je pod významem informační systém myšlen informační 

systém založený na počítačích (computer-based). Dále existují formální a neformální 

informační systémy. U informačního systému založeného na počítačích si pod pojmy lidé, 

nástroje a metody lze konkrétně představit například lidi jako zaměstnance, nástroje jako 

hardware a metody jako software. Dále se systém doplní o data (údaje zaznamenané v 

minulosti). [7] 

2.3 Informační systém v podniku 

Zde je shrnut stávající stav organizace a řízení v rámci organizace 

2.3.1 Organizační struktura   

Organizační struktura firmy je klasického typu. Řídící struktura je jednoduchá s přímým 

řízením jednotlivých úseků pomocí vedoucích úseků. Specifické zaměření jednotlivých 

útvarů nedává předpoklad úzké spolupráce mezi jednotlivými úseky. Počet zaměstnanců je 

69, jedná se tedy velikostí o středně velkou firmu. 
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Obrázek 3- Organizační struktura VUHU a.s.[11] 

Organizace VÚHU a.s. se skládá z těchto odborných útvarů 

2.3.2 Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie 

Odborný útvar v roce 2014 řeší problematiku geotechniky a hydrogeologie jednotlivých 

lokalit mostecké a sokolovské pánve. [11]  

2.3.3 Odborný útvar Technologické procesy a diagnostika 

Činnost tohoto útvaru byla je  zaměřena do oblastí báňského, strojního a rekultivačního 

projektování.[11] 

2.3.4 Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř  

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1078 poskytovala v roce 2014 služby v rozsahu své 

akreditace pro potřeby těžebních společností i ostatní zákazníky, ale také pro vnitřní 

potřeby ostatních odborných útvarů společnosti.[11] 

2.3.5 Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou  

Ekologická centra Most (ECM) a Kralupy nad Vltavou (ECK) plní svá poslání a to - 

monitorovala znečištění ovzduší, prezentovala data veřejnosti, aktivně informovala 

veřejnost o stavu čistoty ovzduší, o nestandardních událostech na základě operativní 

Organizační schéma společnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel společnosti 
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komunikace s dispečinky průmyslových podniků v regionu, poskytovala ekoporadenské 

služby, zodpovídala dotazy veřejnosti, týkající se nejen čistoty ovzduší, ale také oblasti 

ochrany přírody a krajiny, odpadů, vody, zeleně atd.[11] 

2.3.6 Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV 3066 

Výkony Autorizované osoby 242 (AO) a Certifikačního orgánu č. 3066 (COV), 

certifikujícího výrobky, jsou prováděny v souladu s Rozhodnutím o autorizaci č. 36/2006 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze ze dne 1. září 

2006 a podle Osvědčení o akreditaci č. 657/2013 ze dne 21. 11. 2013, resp. Osvědčení o 

akreditaci č. 816/2014 ze dne 15. 12. 2014, vydaných Českým institutem pro akreditaci, 

o.p.s. se stanovenou platností do 4. 10. 2017. Předměty autorizace a akreditace jsou 

certifikace výrobků a materiálů v oblastech stavebnictví, povrchového hornictví, 

rekultivace a strojních a elektrických zařízení v oblastech dobývání a úpravy nerostů a 

surovin. [11]  

2.3.7 Odborný útvar Podnikatelské a inovační centrum 

Převážná část aktivit tohoto útvaru má interní charakter. Stěžejní činností útvaru je 

administrace a finanční řízení realizovaných projektů výzkumu, vývoje a inovací 

(VaVaI).[11]   

2.3.8 Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí 

Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ je odborným časopisem, který je zaměřen na prezentaci 

výzkumných sdělení, teoretických studií a odborných prací, vztahujících se k problematice 

hornictví (těžby, úpravy a užití uhlí), rekultivací a revitalizace krajiny (zahlazování důlní 

činnosti), energetiky a ekologie. Základními aktivitami společnosti nadále zůstávají 

servisní, expertní i výzkumné činnosti pro řešení problematiky hnědouhelného hornictví a 

souvisejících oborů, ale i pro řešení potřeb regionu v oblasti rekultivace a revitalizace 

území dotčených hornickou činností. Jedná se zejména o oblast hydrogeologie, 

geotechniky, technologických procesů a technické diagnostiky, ale neméně významné jsou 

také aktivity akreditované zkušební laboratoře, autorizované osoby a certifikačního 

orgánu.[11]  

2.4 Popis společnosti 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.., je akciová společnost podnikající na základě zapsání 
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do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 

205. 

Společnost byla založena 1. května 1992  

Předmět podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku: 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 pronájem nemovitostí a nebytových prostor 

 hornická činnost v rozsahu dle ustanovení § 2, písmene a), b), c), d), e) zákona č.    

 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových 

plynů a zpracování rozptylových studií. 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona [4] 

  

 

2.5 Firemní vize a cíle 

Společnost VÚHU a.s. se v hlavní podnikatelské činnosti věnuje převážně realizaci 

zakázek získaných v různých výběrových řízeních. Ať už ve výběrových řízeních, 

do kterých se sama přihlásila, nebo ve kterých byla oslovena. Z toho také vyplývají 

základní firemní procesy, které jsou odvozeny vizí a cílů společnosti 

Vize: 

 získat vedoucí technickoinženýrskou a výzkumnou pozici v ČR v oblasti 

hnědouhelného hornictví trvalým zvyšováním úrovně know-how 

 být klíčovou technickoinženýrskou a výzkumnou organizací přispívající k rozvoji 

hnědouhelného hornictví v ČR; 

 své znalosti a zkušenosti promítat do služeb pro rozhodující akcionáře i ostatní 

zákazníky; 

 znalosti získané v oborech hornictví a zahlazování následků těžby zhodnocovat 

v ostatních průmyslových oborech.[11] 
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Cíle: 

 technickoinženýrskými službami v oblasti hnědouhelného hornictví podporovat 

dlouhodobý, ekonomický, bezpečný a spolehlivý provoz těžebních společností 

 být technickým zázemím rozhodujících akcionářů – těžebních společností v oblasti 

hornictví a zahlazování následků těžby 

 získat vedoucí pozici ve výzkumu v oblasti hnědouhelného hornictví a zahlazování 

následků těžby lomových způsobem v ČR 

 zajišťovat komplexní služby pro rozhodující akcionáře a poskytovat jim náměty 

k dosažení vyšší efektivity  

 přispívat k využívání čistých uhelných technologií v ČR zejména výzkumnou a 

vývojovou činností 

 zhodnocovat získané know-how v ostatních průmyslových odvětvích 

 vyčlenit adekvátní část prostředků na vytváření předpokladů naplnění své vize, 

především na zvyšování úrovně know-how, zvyšování úrovně infrastruktury a výchovu 

mladé generace a na zlepšování systému řízení kvality[11] 

 

2.6 Certifikace společnosti 

Společnost VÚHU a.s. je vlastníkem certifikátů komplexního systému řízení jakosti dle 

ISO 9001:2000, systému environmentálního managementu dle ISO 14001:2005, 

certifikace managementu služeb  

 

2.7 ERP 

V rámci Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. je nasazen řídicí systém ERP od firmy J. 

K. R – ByznysVR. Toto je zatím nejvyšší verze uvedeného systému. Implementace 

původního systému Byznys byla provedena v roce 2004, z této doby se však nedochovaly 

implementační protokoly ani teze o analýze před implantací stávajícího systému. Předchozí 

systém S1, který předcházel stávajícímu systému, byl pouze systém pro vedení 

ekonomické agendy a se současným systémem nebyl kompatibilní.  
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Obrázek 4 Úvodní obrazovka systému Byznys VR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gjszlin.cz/ivt/esf/ostatni-sin/hardware-2.php
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3 Zhodnocení využití ERP- moduly, uživatelé, přínosy 

V této kapitole bakalářské práce je popis jednotlivých implementovaných modulů, 

nastavení práv a využití jednotlivých modulů 

3.1 Popis jednotlivých modulů 

3.1.1 ERP systém Byznys 

Tento informační systém byl zaveden do naší firmy již v roce 2004, tehdy jako systém 

Byznys WIN, v roce 2014 byl upgradován na systém ByznysVR. 

3.1.2 Dodavatelská firma J. K. R. 

Společnost J. K. R. se zabývá vývojem a dodáváním podnikových informačních systémů 

známých pod souhrnným označením ERP, což je zkratka pro Enterprise Resource 

Planning, neboli plánování podnikových zdrojů. Stěžejním produktem J. K. R. je ERP třídy 

BYZNYS, které patří mezi řešení pro střední a větší společnosti. Společnost byla založena 

v roce 1991 v Příbrami a od svého počátku vykazuje stabilní růst, nyní zaměstnává přes 60 

lidí v příbramské centrále a v pobočkách v Praze, Plzni a Teplicích. Tržby za posledních 5 

let rostly v průměru přibližně o 15 procent, počet uživatelů za stejné období se zvyšoval 

každoročně v průměru o třetinu. Nejen tyto údaje řadí J. K. R. mezi přední dodavatele 

podnikových informačních systémů ERP v České republice. Důležitými atributy jsou také 

spolehlivost, solidnost a stabilita společnosti, což v kombinaci s kvalitními produkty a 

špičkovými službami zákazníkům zaručuje jistotu a úspěch. Vizí společnosti J. K. R. je 

vyvíjet a nabízet kvalitní podnikové informační systémy s ohledem na potřeby středních a 

větších společností. Samozřejmostí jsou špičkové a spolehlivé služby a servis. O úspěchu 

takového přístupu svědčí více než 1 200 spokojených zákazníků z celé země, kteří rozvíjejí 

svoje podnikání s podporou ERP řešení třídy BYZNYS. Jako plně česká firma bez 

zahraničního kapitálu a cizího know-how a v současnosti patři k předním českým 

softwarovým společnostem produkujícím komplexní podnikové informační systémy. Sídlo 

společnosti je v Příbrami, dnes má J. K. R. pobočky v Praze, Plzni a v Teplících, externí 

servisní střediska ve všech krajích České republiky a rozsáhlou distribuční síť. Význam a 

působeni společnosti je díky tomu celostátní, roční obrat dosahuje řádu desítek milionů 

korun.[2] 
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3.1.3 Zaměření firmy J. K. R. 

Podnikové informační systémy třídy BYZNYS společnosti J. K. R. patří v České republice 

mezi přední ERP řešení pro střední a větší organizace. Vypovídá o tom jak dlouhá historie 

ERP třídy BYZNYS, která sahá až do počátků 90. let minulé století, tak i více než 1 200 

spokojených firem, které řešení využívají. V neposlední řadě jsou o kvalitách ERP třídy 

BYZNYS přesvědčeni odborníci, kteří se věnují podnikovým informačním systémům, o 

čemž svědčí řada ocenění a certifikátů od uznávaných autorit. Kromě kvalitního ERP 

řešení je pro zákazníka důležitá také stabilita, důvěryhodnost a dobrá pověst dodavatele, 

dále pak přístup a odborné kvality konzultantů, přičemž opomenout nelze ani finanční 

nároky na zavedení a údržbu celého systému. ERP systémy třídy BYZNYS jsou nástrojem 

pro komplexní řízení podniků, které chtějí sjednotit podnikové agendy nebo získat 

pomocníka pro sledování kompletních ekonomických agend. BYZNYS nabízí řešení pro 

plánování a řízení všech klíčových podnikových procesů, a to na všech úrovních 

podnikové architektury. Rozsahem nabízených modulů a vysokou variabilitou při 

nasazování jsou ERP systémy třídy BYZNYS schopny pokrýt potřeby organizací různého 

oborového zaměření – od obchodních společností, přes účetní firmy až po výrobní podniky 

působící v rozličných oblastech. Systémy BYZNYS tak dokáže najít řešení nejen pro 

společnosti, které mají rozsáhlé a specifické požadavky na funkčnost, ale i pro firmy, u 

kterých je kladen důraz na zpracovávání velkých datových objemů. Bezpochyby každý 

systém ovládá základní zpracování firemní agendy. Důležité ale je, jak se dokáže dále 

přizpůsobit konkrétním potřebám. Jinak to bude vypadat ve výrobní společnosti, jinak 

v případě autodopravce či obchodní organizace a zcela jinak v účetní nebo poradenské 

firmě. Představa, že ERP systém bude dodán ve standardní podobě, a ta pokryje všechny 

potřeby firemní agendy libovolné společnosti, je utopií. Zde pak nastupuje schopnost 

systémů přizpůsobit se speciálním požadavkům. Společnost J. K. R. dlouhodobě úspěšně 

prokazuje své kvality v oblasti implementace informačních systémů. Má tudíž rozsáhlé 

zkušenosti se zaváděním procesů v oblasti řízení ekonomiky, logistických systémů, 

výroby, zakázkově orientovaných či speciálních řešení, stejně jako s vytvářením 

uživatelských řešení dle specifických potřeb zákazníků a k jejich plné spokojenosti.[2] 

3.1.4 Stručný popis systému a představení systému 

J. K. R. je autorem a dodavatelem podnikových informačních systémů ERP třídy 



Jiří Minčák: Analýza a návrh zlepšení informačního systému VÚHU a.s. 
 

2015 

 
13 

BYZNYS – Win a BYZNYS VR. Přestože původně znamenala zkratka ERP (Enterprise 

Resource Planning) pouze plánovaní využiti podnikových zdrojů a zpočátku se ERP 

soustředilo především na výrobní segment, dnes je jeho záběr mnohem širší jak z hlediska 

funkcionalit, tak z hlediska oboru podnikáni. Moderní podnikové informační systémy ERP 

typicky pokrývají veškeré základní procesy organizace bez ohledu na to, zda se jedna o 

podnikatelsky subjekt, neziskovou organizaci či statni správu a samosprávu. Pravě 

takovými moderními podnikovými informačními systémy jsou produkty třídy BYZNYS – 

dokážou pokryt všechny potřebné procesy ve všech podnikatelských odvětvích a 

poskytnout uživatelům i managementu efektivní nastroj pro řízení a plánovaní chodu cele 

organizace. Podnikové informační systémy třídy BYZNYS přinášejí řešeni kompletní 

firemní agendy včetně manažerských pohledů a nástrojů. Součásti podnikových 

informačních systémů třídy BYZNYS jsou dva nosné ERP systémy BYZNYS VR a 

BYZNYS Win a také nadstavbové kancelářské a manažerské systémy BYZNYS Office a 

BYZNYS BI (Business Intelligence). Řešení BYZNYS VR představuje nejvyšší verzi ERP 

systémů třídy BYZNYS a podporuje nejnovější trendy na trhu ICT. Základem BYZNYS 

VR je dosaženi většího uživatelského komfortu za pomoci vyšší pružnosti systému 

nastavitelné až do úrovně individuálního uživatelského nastaveni, napojeni na kancelářské 

aplikace Microsoft Office 2007 či zobrazovaní aktuálních informaci z informačního 

systému na plochu uživatele ve Windows Vista bez nutnosti spustit ERP řešeni. 

Druhým výrazným rysem informačního systému BYZNYS VR je komplexní podpora vice 

úrovňového projektového plánováni a řízeni s napojením na moduly Zakázek a Informaci 

či na Obchodní případy společnosti. Vedle informaci z obchodních případů a karty 

zakázky tak dílčí projekty dotváří ucelenou představu o realizovaných akcích společnosti. 

ERP systém BYZNYS VR se skládá z několika významných funkčních a ovládacích 

oblasti, které jej odlišuji od systému BYZNYS Win. Komponenta BYZNYS Office 

představuje přidanou hodnotu k aplikaci Microsoft Word 2007. Umožňuje uživateli 

zapisovat přímo do dokumentů informace z ERP systému BYZNYS VR. Příkladem může 

byt vložení adres společnosti a jejího obchodního partnera do úvodu smlouvy či příprava 

jakékoliv vydané korespondence ve formátovaném tvaru dle podnikových standardů. 

Uživateli se pak korespondence uloží nejen na disk či do centra sdíleni dokumentů, ale 

zároveň se uloží jako novy záznam v systému BYZNYS VR včetně přiloženého 
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dokumentu ve formátu DOC či DOCx. Stejným způsobem jako vydanou korespondenci lze 

zpracovávat korespondenci přijatou, vlastni objednávky, záznamy o kontaktech či o 

interních informacích společnosti. 

Systém BYZNYS VR také umožňuje ve Windows Vista zobrazovat na pracovní ploše tzv. 

Gadgety. A v čem spočívají jejich výhody? Především jsou při správném nastaveni 

neustále viditelné i přes maximalizovanou plochu formulářů uživatele a k zobrazení 

požadované aktualizované informace není třeba spouštět informační systém BYZNYS VR. 

Finanční ředitel má tedy neustále přehled o stavech financi v pokladnách či na bankovních 

účtech, Obchodní ředitel si zobrazí seznam deseti nejvyšších pohledávek odběratelů a 

běžný uživatel si zobrazí seznam nesplněných úkolů či kalendářových záznamů za aktuální 

den.[2] 

3.1.5 Finanční účetnictví 

Finanční účetnictví je základní součástí systému BYZNYS ERP. Díky důkladné a 

komfortní provázanosti s ostatními moduly zajišťuje přehlednou evidenci všech účetních 

dokladů a záznamů, které je možno dotahovat z jednotlivých modulů, pořizovat ručně nebo 

za pomoci přednastavených předkontací. Po aktualizaci dokladů do účetních knih 

umožňuje tento modul zpracování rozborů a podkladů pro interní potřebu každé účetní 

jednotky i pro vnější komunikaci se státními a finančními institucemi. Na základě 

nastavení a zejména definice účtového rozvrhu modul Finanční účetnictví umožňuje 

evidenci střediskového účetnictví, účtování v cizí měně, detailní evidenci saldokonta a 

tvorbu celostátních výkazů a roční závěrky, včetně všech požadovaných výstupů a to i v 

grafické podobě.[1] 

3.1.6 Fakturace 

Fakturace se řadí mezi moduly obchodního okruhu systému BYZNYS ERP. Umožňuje 

nastavení velkého množství parametrů, díky tomu je značně flexibilní a použitelný v 

širokém okruhu uživatelů. Detailně definovaná přístupová práva zajišťují bezpečnost dat a 

povolují provádět některé operace jen odpovědným pracovníkům. Modul Fakturace se 

rozděluje na pořízení odběratelských faktur, zpracování dodavatelských faktur, tvorbu 

zápočtů, upomínek, vyúčtování penále, sestav, grafů a účetní likvidaci jednotlivých 

dokladů.[1] 
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3.1.7 Pokladna 

Pokladna je dalším modulem obchodního okruhu, který umožňuje zápis příjmových a 

výdajových pokladních dokladů, a tím i vedení pokladní knihy pro tuzemské i valutové 

pokladny, včetně jejich zaúčtování a tvorby souvisejících sestav a grafů. Součástí modulu 

Pokladna je také nabídka prodeje zboží, která slouží k realizaci maloobchodního prodeje za 

hotové. V rámci přístupových práv je možno nadefinovat jednotlivým uživatelům přístup 

do konkrétní pokladny, povolit opravu dokladů a změnu prodejní ceny.[1] 

3.1.8 Bankovní operace 

Bankovní operace slouží především k pořizování příkazů k úhradě, devizových příkazů k 

úhradě, příkazů k inkasu, jejich tisku, odesílání do banky a v neposlední řadě k likvidaci 

bankovních výpisů až po jejich zaúčtování a přenos do modulu Finanční účetnictví. Modul 

Bankovní operace je úzce provázán s modulem Fakturace, zejména v oblasti úhrad 

prvotních dokladů, a také s modulem Mzdy a personalistika v oblasti výplaty mezd. 

Systém umožňuje evidenci libovolného množství bankovních účtů od různých bankovních 

domů a uskutečňuje s nimi obousměrnou elektronickou komunikaci. S Komerční bankou je 

realizována také komunikace formou Přímého kanálu KB.[1] 

3.1.9 Evidence majetku 

Evidence Majetku je specifickou součástí systému BYZNYS ERP zabývající se 

sledováním stavu a vývoje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného 

majetku a také oceňovacích rozdílů a goodwillu. Součástí modulu Evidence majetku je 

vedení inventárních karet hmotného a nehmotného majetku, provádění hodnotových 

pohybů a v neposlední řadě také daňových a účetních odpisů.[3] 

3.1.10  Skladové hospodářství 

Skladové hospodářství je stěžejním modulem obchodního okruhu systému BYZNYS ERP. 

Zahrnuje evidenci příjmů, převodů a výdejů sortimentu včetně sledování objednávek a 

rezervací, dále pak evidenci karet sortimentu a nákupních ceníků. Velkou výhodou modulu 

jsou rozsáhlé možnosti nastavení, zejména v oblasti cenotvorby při prodeji sortimentu. V 

rámci tvorby prodejní ceny umožňuje systém definovat ke každému sortimentu libovolné 

množství prodejních cen rozdělených do skupin dle cenových hladin, konkrétních 

odběratelů, či množstevních slev.[3] 
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3.1.11  Mzdy a personalistika 

Mzdy a personalistika je specifickým modulem systému BYZNYS ERP, který v rámci 

mzdové a personální agendy obsahuje evidenci pracovníků, problematiku výpočtu mezd, 

daní z příjmu, sociálního a nemocenského pojištění, včetně počítání nemocenských a 

náhrad a sledování dovolené. Nikoliv bezvýznamnou součástí je také oblast personalistiky, 

která zahrnuje evidenci velkého množství údajů o jednotlivých pracovnících. Díky 

docházkovým, přístupovým a stravovacím systémům POWER KEY mohou uživatelé 

systému BYZNYS ERP jednoduchým způsobem sledovat údaje o docházce zaměstnanců, 

regulovat přístup do vymezených prostor i odbavovat v závodní jídelně.[2] 

3.1.12  DMS 

DMS (Document Management System) neboli elektronické zpracování dokumentů se 

stává stále důležitější součástí efektivního podnikového informačního systému. Rychlost a 

komfort zpracování, archivace přijatých dokumentů a dostupnost dokumentů po celé 

společnosti jsou hlavní atributy, které rozhodují o implementaci DMS systémů ve 

společnostech. Uživatelé systémů BYZNYS ERP mohou využít produkt BYZNYS DMS, 

který uvedenou problematiku komplexně řeší. Jedná se o systém pro zpracování přijatých 

dokumentů, který je integrovaný do systémů BYZNYS ERP, kde jsou dokumenty 

přijímané do společnosti skenovány a elektronicky archivovány v Centru sdílení 

dokumentů. Tyto vstupy jsou v elektronické podobě připojeny k odpovídajícím záznamům 

v BYZNYS ERP, přičemž jsou, dle přístupových práv, ihned viditelné po celé společnosti, 

včetně vzdálených poboček. Na takto připojené dokumenty je možno navázat standardními 

postupy autorizace a dokumenty je také možné identifikovat pomocí čárových kódů. 

BYZNYS OFFICE je modul úzce napojený na Microsoft Word 2007 a skládá se z řešení 

Bsync, Boffice a Šablon. S jeho pomocí je uživatel schopen vkládat přímo do dokumentů 

informace z BYZNYSU ERP. Příkladem může být vložení adres společnosti a jejího 

obchodního partnera do úvodu smlouvy. Jiným příkladem je příprava jakékoliv vydané 

korespondence ve formátovaném tvaru dle podnikových standardů. Při ukládání se 

korespondence uloží nejen na disk či do Centra sdílení dokumentů, ale také jako nový 

záznam v systému BYZNYS ERP, a to včetně přiloženého souboru. Stejným způsobem 

jako vydanou korespondenci je možné zpracovávat korespondenci přijatou, vlastní 

objednávky, záznamy o kontaktech či interní informace.[1]  
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Boffice je komponenta, která využívá nových vlastností aplikace Microsoft Word. S její 

pomocí byly připraveny šablony dokumentů, které lze vytvářet a ukládat do systému 

BYZNYS ERP stejným způsobem, jakoby uživatel pracoval přímo s formulářem v ERP. 

Šablony se využívají v modulu Informace pro pořízení vydané korespondence a vlastních 

objednávek, kde je možno na základě informací vyplněných na záložce Dopis vytvořit 

vlastní dokument, který lze poté vytisknout, odeslat a uložit v ERP.[3]  

3.1.13  Modul doprava 

Modul Doprava umožňuje evidenci automobilů, pořízení stazky, pořízení tuzemských a 

zahraničních cestovních příkazů. Sledování statistik technických prohlídek, životnosti 

pneumatik, prohlídek výfukových plynů a výměn olejů. Pořizování plánů a rezervací 

automobilu v plánovacím kalendáři. Na již vytvořené stazky lze pořídit vydaná faktura na 

počet odvezených osob, počet ujetých km, počet odvezených tun, počet hodin strávených 

na cestě a to dle číselníku prodejních cen, nebo dle nastavení. Při tvorbě cestovního 

příkazu je možnost tvorby pokladního dokladu při vyplacené záloze a automatické 

vytvoření pokladního dokladu na dorovnání pracovních výdajů cesty. Zpracování silniční 

daně.[2] 

3.1.14  Modul doprava - mapy 

Je přídavný modul rozšiřující Dopravu o celou řadu funkcí a možností, které umožňuje 

technologie GPS. Uživatel tak dostává k dispozici informace o stavu, rychlosti, čase, 

poloze vozidla, v závislosti na instalovaném hardwarovém zařízení je možné sledovat další 

veličiny vozidla, jako je online stav pohonných hmot v nádrži, nebo aktuální ukazatel stavu 

ujetých km.[2] 

3.1.15  Modul informace 

představují modul, který umožňuje sledování informačních toků ve firmě, zajišťuje 

sledování informací obecného charakteru, zadávání úkolů, plánování pomocí kalendáře, 

evidování korespondence a poštovného, zaznamenávání a prohledávání telefonních čísel. 

Dále lze s pomocí tohoto modulu sledovat využívání karet CCS a návazně i dlouhodobou 

spotřebu automobilů a náklady na kilometr. V rámci modulu Informace je možno nastavit 

také tzv. pomocníka mimo kancelář, který v případě nepřítomnosti uživatele umožňuje 

předávat úkoly stanovenému náhradníkovi.[2] 
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3.1.16  Modul CRM 

CRM (Customer Relationship Management) představuje modul, který poskytuje uživateli 

podporu při navazování nových a udržování stávajících vztahů s obchodními partnery. Z 

pohledu podnikového informačního systému lze modul CRM charakterizovat jako nástroj 

pro podporu marketingových či obchodních oddělení ve společnosti, který však navíc i 

navazuje na podporu od operativních úseků na pracovišti (například hotline, infolinka, 

servisní středisko) až po vrcholové vedení společnosti. 

Operativní CRM připravuje část datové základny pro podporu analytického CRM (a jeho 

výsledků) tím, že zajišťuje rutinní činnosti ve společnosti, jako je zpracování 

korespondence, identifikace partnera a jeho charakteristiky, evidence kontaktů a osob 

partnera, kalendář významných událostí partnera a jeho osob, kalendář obecných 

významných událostí v jednotlivých zemích. 

Analytické CRM umožňuje evidování nových příležitostí, realizaci marketingových akcí, 

kategorizaci partnerů, analýzu vztahu mezi společností a partnerem či vzájemné srovnání 

partnerů. Měřítkem pro srovnání partnerů v modulu CRM přitom může být hodnota 

kategorie, odebraný sortiment, výše pohledávek, platební morálka, výše zakázek či 

zisku/ztráty.[2] 

3.1.17  Modul workflow 

 Co s BYZNYS Workflow získáte 

 Hlídací nástroj pro plnění požadavků TOP managementu  

 Automatizaci libovolných interních postupů dle ručních, časových či datových 

spouštěčů/událostí  

 Zrychlení schvalovacího procesu příchozích event. odchozích dokumentů  

 Vícestupňové schvalování dokumentů  

 Bezpapírovou kancelář – veškeré ruční schvalování nahradí prokazatelné 

elektronické schvalování  

 Kontrolní body v obsáhlých projektech[2] 

 

3.1.18  PUV 

Systémy BYZNYS ERP disponují unikátní technologií, s jejíž pomocí lze systém 
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maximálně přizpůsobit požadavkům zákazníka. Prvky uživatelské volnosti dokonce 

umožňují, aby tyto úpravy prováděl oprávněný uživatel. Každý ERP systém umožňuje 

základní zpracování firemní agendy. Důležité ale je, jak se umí dále přizpůsobit 

konkrétním potřebám každé organizace. Jinak to bude vypadat ve výrobní společnosti, 

jinak u autodopravce či v obchodním podniku a zcela jinak v účetní nebo poradenské 

firmě. Představa, že ERP systém bude dodán ve standardní podobě, a ta pokryje všechny 

potřeby firemní agendy různých společností, je utopií. Systémy BYZNYS ERP mají pro 

tyto účely mocný nástroj, který se označuje zkratkou PUV – PRVKY UŽIVATELSKÉ 

VOLNOSTI. 

Tento nástroj v sobě zahrnuje sadu prvků, kterými je možno systém upravit, doplnit, ale 

třeba i zjednodušit v případě, že konkrétní uživatel provádí pouze jednoduché 

specializované úkony. Technologie PUV nastupuje tam, kde končí možnosti systémových 

a uživatelských parametrů nastavení, předem připravených filtrů a standardních postupů 

zpracování. PUV například umožní doplnit do datových struktur vlastní datovou tabulku 

nebo do stávajících datových tabulek přidat další atributy. Tyto přidané datové struktury 

pak umožní zobrazit a editovat data na standardních formulářích, pořizovat z nich tiskové 

sestavy, zapojit je do časových událostí a v neposlední řadě i exportovat do dalších 

systémů, například do kancelářských aplikací. 

Prvky uživatelské volnosti jsou v podstatě souborem nástrojů pro správu databáze. 

Umožňují definovat vlastnosti a další funkce v celém systému BYZNYS ERP, a tím 

přizpůsobit zpracování nárokům uživatelů, například v oblastech doplnění nových 

uživatelských položek do struktur, generátoru uživatelských sestav, uživatelských 

nastavení tabulkového zobrazení ve formuláři, uživatelských úprav formulářů, 

uživatelských menu, kontroly hodnot objektů či spuštění aplikací ve vyjmenovaných 

místech zpracování. 

Po zanesení PUV do systému je třeba provést certifikaci, která ověří, že úpravy jsou v 

pořádku a že záporným způsobem neovlivní chování systému. Do doby, než bude změna 

pomocí technologie PUV certifikována, ji systém ve zpracování vynechává a při jejím 

nalezení hlásí upozornění o její existenci. Certifikaci provádí společnost J. K. R., která 

ověří správnost použití aktualizačních příkazů a opatří PUV certifikátem. Cílem je zajištění 
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stability systému a větší rozvaha při implementaci technologie PUV do systému. 

ERP řešení BYZNYS VR umožňuje ve Windows Vista využívat Gadgety, což jsou 

miniaplikace zobrazující se zpravidla v pravé části pracovní plochy. Hlavní výhodou je 

jejich viditelnost i přes maximalizovanou plochu formulářů, a také fakt, že k zobrazení 

požadované aktualizované informace není třeba spouštět ERP řešení. Díky těmto výhodám 

může mít neustále finanční ředitel přehled o stavech financí v pokladnách či na bankovních 

účtech, obchodní ředitel si zobrazí seznam deseti nejvyšších pohledávek od odběratelů a 

běžný uživatel si zobrazí seznam nesplněných úkolů či kalendářových záznamů za aktuální 

den. 

 

Obrázek 5 Obrazovka s gadgety (vlastní zdroj) 

 

Pro všechny tyto role nabízí podnikové informační systémy BYZNYS ERP odpovídající 

komponenty, jež zamezí duplicitě zadávaných informací do systému, vyhoví podmínkám, 

v nichž se uživatelé právě vyskytují, a navíc zaručí regulérní procesní přístup při práci s 

informacemi společnosti. Je možno jej členit do řady oblastí: 

 Obchodní oblast klade důraz na kalkulace, ceny, dedikovanou cenotvorbu a 
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přístupová práva k informacím. 

 CRM – řídí kontakty, záznamy, úkoly, cílem aktivity je zákazník a vyhodnocování 

stavu. Nástroj pro obchodní zástupce, obchodníky, obchodní ředitele, ale i všechny 

ostatní, kteří komunikují s klientem. 

 Workflow – podporuje strukturovaný přístup k procesům společnosti, jejich 

podporu a controlling plnění dílčích etap. Úkolem modulu je definovat jasně 

stanovená pravidla a dbát na jejich dodržování. 

 Projektový pohled sleduje obchodní případy z pohledu komplexnějších projektů, 

kdy nad standardní finanční analýzou uživatel řídí vývoj etap, porovnání s plánem a 

ovlivněné a rezervované kapacity. 

 Document management system řeší synchronizaci a archivaci dokumentů, jejich 

verzování, a řídí přístup k jednotlivým dokladům na základě organizační struktury. 

 Just in time výstrahy zajišťují, že je na vzniklou situaci konkrétní uživatel 

upozorněn včas a automaticky.[2] 

3.1.19  Modul Excellent  

Základní modul 

Jedná se o základní modul, který zajišťuje podklady pro všechny ostatní aplikace. Zajišťuje 

načtení vybraných dat z BYZNYS ERP, jejich uložení do nezávislé databáze a zpracování. 

Pracuje se všemi roky vybrané firmy a je schopen pracovat s daty více firem. Obsahuje 

předefinované výkazy členěné do originální struktury, jež umožňuje uživatelům analyzovat 

finanční situaci podniku bez nutnosti hlubší znalosti podvojného účetnictví. Dále obsahuje 

nejčastěji potřebné výkazy a přehledy. 

 Obsahuje tyto segmenty: 

 finanční analýzu - odpovídá na otázky: 

 jak na tom firma je 

 proč tomu tak je 

 kam se poděly peníze 

 přehled pohledávek a závazků 

 zákonné výkazy rozvahu a výsledovku 

Vícedimenzionální analýza rozšiřuje možnosti finanční analýzy na úrovni nákladů a 
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výnosů o další volitelné členění na střediska, zakázky, obchodní případy a obchodní 

partnery. 

 Generátor sestav rozšiřuje schopnosti MS Excel prostřednictvím originálních vzorců o 

schopnost načíst data připravená v Excellentu do jednotlivých buněk na základě argumentů 

těchto vzorců. Zjednodušeně, není nutné přepisovat hodnoty do tabulek MS Excel z jiného 

programu, generátor si tato data načte sám. 

 Statistické výkazy pomáhají s plněním zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. Obsahují 

základní statistické výkazy, v nichž se vychází z dat finančního účetnictví.[5] 

 

3.1.20  Subjektivní hodnocení  

U mého předchozího zaměstnavatele jsem měl možnost pracovat na systému Helios a SAP 

R3. Zejména systém SAP je velmi propracovaný a složitý systém, ale pro potřeby menší 

firmy je systém BYZNYS optimální. IS je spolehlivý, intuitivní a na obsluhu celkem 

jednoduchý. Stačí poměrně krátké zapracování a každý nový uživatel jej může obsluhovat. 

Správa systému je také poměrně jednoduchá, nastavení práv je jasné a srozumitelné, 

systém nabízí i možnost tvorby vlastních formulářů a sestav. Pomocí průvodce lze vytvářet 

různé sestavy, ale ty je možno vytvářet pouze se znalostí jazyka SQL, což pro běžného 

uživatele není zrovna komfortní. Editace vlastních formulářů je dosti problematickým 

článkem celého systému, protože vytváření těchto formulářů je velmi složité a pracné, pro 

většinu uživatelů naprosto nedostupné. Ne každá nová verze se vždy povede a po instalaci 

se objeví nečekané „nefunkčnosti“.  

3.1.21  Uživatelský interface 

Celý systém je řešen jako server-klient. Vlastní databáze je uložena na SQL Serveru  2008. 

Na doménovém serveru je nainstalován hlavní obslužný program, který zároveň provádí 

synchronizaci ovládacího SW, tak aby na všech počítačích byla stejná a stále aktuální 

verze. Pro instalaci nové verze proto stačí instalovat jen jednou, na server a vlastní 

distribuce je poté prováděna automaticky. Datové přenosy mezi serverem a jednotlivými 

stanice nijak významně vnitřní intranetovou síť nezatěžují a síťová komunikace je vlastním 

programem dobře optimalizována. Celý program je napsán ve Visual FoxPro. Instalace na 

stanicích se systémem Windows je bezproblémová. 



Jiří Minčák: Analýza a návrh zlepšení informačního systému VÚHU a.s. 
 

2015 

 
23 

3.1.22  Uživatelé 

Uživatelé informačního systému jsou pracovníci na různých stupních řízení. Zadávání 

ekonomických údajů je základní zdroj informací. Pracovníci ekonomického úseku zadávají 

veškerá ekonomická data do systému. Ostatní pracovníci společnosti dodávají podklady 

k jednotlivým zakázkám. Ekonomické výstupy jsou prezentovány ve finančním modulu a 

hlavní zpracování ekonomických ukazatelů jako celku a jeho vyhodnocování je prováděno 

v modulu Excelent. 

Uživatelé systému mají dostatečné teoretické i praktické zkušenosti a vědomosti pro práci 

se systémem.   
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4  Analýza nedostatků IS 

V této kapitole bakalářské práce se budu věnovat informačnímu systému pomocí SWOT 

analýzy pro informační systémy. 

 

4.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je typem strategické analýzy. Je to analýza na hodnocení 

a analýzu podniku na základě vnitřních a vnějších faktorů. Slouží k identifikaci 

problémových oblastí podniku a případné tvorbě strategií pro úspěšný chod organizace. 

 

SWOT analýza se tedy skládá z: 

 Strenghts - Silné stránky 

 Weaknesses – Slabé stránky 

 Opportunities – Příležitosti 

 Threats – Hrozby 

Mezi vnitřní vlivy (S-W) patří silné a slabé stránky společnosti a mezi vnější 

faktory (O-T) patří příležitosti a hrozby.  

SWOT analýza se využívá nejen pro hodnocení podniků, ale má široké využití, 

dá se tedy poměrně jednoduše použít i k hodnocení informačního systému. 

4.1.1 SWOT analýza společnosti 

SWOT analýza provedená na základě interní a externí analýzy. 

Strenghts - Silné stránky 

Vysoká odbornost pracovníků. 

Stabilní pracovní tým – není fluktuace. 

Dobrá dopravní dostupnost společnosti – jak v rámci města, tak polohou 

  pro stávající zákazníky 

Finanční stabilita. 

Spolupráce s významnými, ekonomicky stabilními obchodními partnery. 

 

Weaknesses – slabé stránky 
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Při větším rozsahu zakázek neúměrné zatížení stěžejních odborných pracovníků. 

Vzhled a obsah webových stránek. 

  

Opportunities – příležitosti 

Další rozvoj odborností a schopností zaměstnanců. 

Vzhledem k zaměření společnosti (služby) je možné trvale zlepšovat 

komunikaci se zákazníky tak, aby byly spokojeni a se společností nadále 

spolupracovali. 

Vylepšení internetových stránek. 

Získání zakázek nejen z oblasti uhelných společností, na 

základě referencí rozšířit spektrum zákazníků i o ostatní organizace 

 

Threats – hrozby 

Špatně předvídatelná rozhodnutí vlády k činnosti uhelných společnosti (např. prolomení 

limitů) 

Velká závislost na zakázkách 

 

Úspěšnost firmy závisí na získávání zakázek zejména v oblasti uhelných společností, stejně 

tak případné státní výzkumné úkoly, kterých se společnost v minulosti úspěšně zhostila, 

poměrně stabilní hospodářské výsledky jsou vidět z grafu výnosů a nákladů, již několik let 

není firma ve ztrátě, naopak vykazuje zisk. Pro přehled je uveden graf nákladů a zisků za 

léta 2006-2014.  
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Graf 1- náklady a výnosy za roky 2006-2014 

Firma je tedy stabilní, pro potřeby své činnosti dobře vybavená. Z této analýzy nevyplývají 

žádné velké nedostatky, i když hlavní činnost je soustředěna na velké uhelné společnosti, 

firma nezapomíná na získávání zakázek i pro menší firmy, tak aby byla i v podvědomí 

ostatních firem.    

 

4.1.2  Informační systém společnosti 

Ve společnosti VÚHU a.s. je již od roku 2004 využíván informační systém ByznysVR  od 

společnosti J. K. R. s.r.o. Informační systém ByznysVR je zakázkově upravovaný 

informační systém pro střední a velké firmy. Je to 32 bitová aplikace fungující na 

architektuře Klient - Server. Díky této architektuře s datovou základnou SQL, Microsoft 

SQL Serveru je systém ByznysVR bezpečný nejen pro uložená data (ochrana před 

poškozením poškození či ztrátou dat), ale i ochráněn před zneužitím neoprávněnou osobou. 

IS umožňuje nastavit různá přístupová práva pro různé uživatele, což umožňuje jednoduše 

nastavit, kam až se může daný zaměstnanec podívat a nastavit mu tak přístup pouze k 

datům potřebným pro jeho práci. Jak již bylo uvedeno, informační systém ByznysVR je ve 

společnosti používán již více než 9 let, za tu dobu byl systém několikrát aktualizován ze 

strany výrobce i zakázkově doplňován dle požadavků či potřeb společnosti. V současné 

době společnost využívá aplikaci ByznysVR vlastní data jsou uložena na serveru SQL 

2008 R2, Intel Xeon 2,13 GHz s 12GB RAM. Data jsou pravidelně zálohována. 
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Aktualizace systému jsou všeobecně odvozeny od požadavku zákazníku, ale také na 

základě chyb zjištěných samotnými uživateli, stejně tak jsou takto implementovány změny 

v legislativě či chyby zjištěné samotnými autory programu. Nutno podotknout, že ne každá 

změna je změna k lepšímu. Občas se stává, že odstraněná chyba zapříčiní chybu jinou, není 

to pravidlo, ale už jsme zaznamenali i takovou anomálii. 

   

 

Obrázek 6-Bzynzys VR nabídka moduly (vlastní zdroj) 

4.2   Ekonomická situace informačního systému 

Jak již bylo několikrát zmíněno IS ByznysVR využívaný společností VÚHU a.s. je 

modulární informační systém. Takovýto systém se neobejde během svého používání bez 

další podpory. Vzhledem k rozsáhlosti IS a možnému vzniku problému při úpravě systému 

má společnost VÚHU a.s. s dodavatelem systému uzavřenou smlouvu o servisní podpoře, 

legislativní změny řeší jednotlivé upgrady. Servis je prováděn návštěvou zástupce. 

Návštěvy jsou plánovány jednou za dva měsíce. Návštěvy řeší obvykle vzniklé problémy 

objevené provozem IS, zejména nejproblematičtější část celého informačního systému a 

tou jsou formuláře. Jejich úprava se provádí pomocí editoru formulářů, ale pro běžného 

uživatele je tento nástroj příliš složitý, formulář používá skutečné názvy jednotlivých entit 

či prvků přímo z databází, jejich popis či skutečný význam, není součástí popisu systému, 



Jiří Minčák: Analýza a návrh zlepšení informačního systému VÚHU a.s. 
 

2015 

 
28 

takže najít správný nebo odpovídající prvek skutečně není zcela jednoduché. Editor 

skutečně potřebuje praktické i teoretické zkušenosti pro běžného uživatele neobvyklé, 

navíc není ani uživatelsky přívětivý. Cena jedné takové návštěvy je dohodnuta na 5 000 Kč 

Upgrade systému je prováděn online stažením ze stránek výrobce, instalaci je prováděna 

ručně. Na stránkách výrobce lze najít běžný upgrade pravidelně každý týden, jednotlivé 

upgrady řeší zjištěné problémy, na základě uživatelských požadavků nebo závad 

nahlášených na HotLine firmy. Jednou ročně provádí pracovník firmy, obvykle po 

ukončení účetní uzávěrky rozsáhlejší údržbu, nastavení nového období, zálohy roční 

databáze atp., cena tohoto zásahu je v ceně 100000 Kč . 

Běžná údržba, drobné úpravy formulářů apod. jsou prováděny vlastními silami firmy. 

 

 

Obrázek 7- Byznzys VR prostředí editace formulářů (vlastní zdroj) 

 

4.3  HW / SW 

Efektivita hardware a software je pro běžný provoz informačního systému velice důležitá. 

Hardware a software spolu velmi souvisí. Obě dvě oblasti by měly být v souladu, aby 

navzájem nevznikaly problémy s provozem IS na této úrovni. Na této úrovni je provoz 

celkem bezproblémový, obměna pracovních stanic probíhá podle předem stanoveného 
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plánu. Obměna pracovních stanic s odpovídáním HW a OS, byla započata hned v roce 

2014 v souvislosti s ukončením podpory OS Windows XP, byl proveden přechod na 

systém Windows 7 a 8.1, takže systém je provozován na odpovídacích pracovních 

stanicích. V oblasti serverů vzniká problém. Vlastní serverová aplikace provozována na 

serveru s OS Windows server 2003, jehož podpora končí v červenci letošního roku, pro 

příští rok je již naplánována obnova na operační systém Windows 2012, takže provoz bude 

na zastaralém a nepodporovaném systému provozován po předem známou dobu. Vlastní 

data jsou uchovávána na serveru s OS Windows 2008 a Windows SQL server 2008, takže 

zde problém není a data jsou v bezpečí, z hlediska provozovaného HW a SW. 

 

4.4 Bezpečnost uložených dat 

Všechna data jsou tvořena databází, která je každodenně zálohována. Záloha je uchována 

jednak na samotném serveru SQL 2008 pro případnou operativní obnovu a zároveň je 

záloha kopírována na diskové pole, umístněné mimo v jiné části budovy. Přístup k aplikaci 

je umožněn pomocí práv nastavených pro přístup k aplikaci. Přiřazení jednotlivých modulů 

se provádí na úrovni vlastní aplikace. Antivirová ochrana je prováděna na vlastní pracovní 

stanici i na úrovni serveru. Přístup na pracovní stanice i do vlastní aplikace je chráněn 

heslem. Bezpečnost je tedy zajišťována na běžné úrovni, žádné další ochrany nejsou 

implementovány. Informační systém kromě hlavní pracovní databáze má záložní databázi 

s označením „Demo“, kde si lze vlastně na ostrých datech vyzkoušet jakoukoliv 

funkcionalitu systému, aniž by byla ohrožena hlavní pracovní databáze. Zálohovat lze také 

přímo z aplikace ByznysVR, takovéto zálohy lze využít k lokálním instalacím pro případné 

následné analýzy, nebo pro účely zaškolování. 

4.5  Analýza informačního systému dle vlastního pozorování 

Tato část analýzy se skládá z vlastního pozorování informačního systému během jeho 

základního používání. Jak již bylo uvedeno, samotný IS se skládá z různých, mezi sebou 

vzájemně propojených modulů. Jednotlivých modulů je dobře provázané a spolupráce 

jednotlivých modulů je bezproblémové. Obsluhující pracovníci mají dostatečné teoretické 

znalosti, praktické znalosti již také používáním získali. Informační systém je používán 

zejména v oblasti ekonomické, to znamená, že veškerá ekonomická data jsou zde 

zaznamenána a využívána pro potřeby společnosti. Využíván je i DMS modul, hlavně pro 
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ukládání smluv, ostatní elektronická data, jako jsou např. výzkumné zprávy, zprávy 

související s vlastními zakázkami nejsou do DMS ukládány. Další modul INFORMACE je 

využíván pro tvorbu a schvalování objednávek jako takových. Bohužel tento modul je již 

využíván jen v omezené míře a další modul např. CMR využíván není vůbec. Pohledem na 

využití zakoupených licencí zjistíme, že zde máme část licencí nevyužitých.  

 

 

Obrázek 8 - Byznzys VR zakoupené licence, zjišťování formulářů (vlastní zdroj) 
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Obrázek 9 -Byznzys VR zakoupené licence, počty formulářů (vlastní zdroj) 
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Tabulka 1- přehled zakoupených licencí a jejich zjišťování 

Modul Zakoupená 

konfigurace 

Zjištěná 

konfigurace 

Možnosti 

využívání 

Centrální menu Do 42 uživatelů 28 uživatelů  

Finanční účetnictví Do 4 uživatelů 12 uživatelů Nezjišťuje se 

Fakturace  Do 3 uživatelů 21uživatelů Nezjišťuje se 

Pokladna Do 2 uživatelů 9 uživatelů Nezjišťuje se 

Bankovní operace Do 2 uživatelů 9 uživatelů Nezjišťuje se 

Evidence majetku Do 2 uživatelů 5 uživatelů Nezjišťuje se 

Skladové hospodářství Do 2 uživatelů 3 uživatelů Nezjišťuje se 

Personalistika a mzdy-počet Do 200 pracovníků 72 pracovníků  

Zakázky Do 2 uživatelů 9 uživatelů Nezjišťuje se 

Manažer Do 2 uživatelů 3 uživatelů Nezjišťuje se 

Informace Do 5 uživatelů 27 uživatelů Nezjišťuje se 

Doprava referenční Neomezeno Nezjišťuje se  

Doprava počet aut Do 16 aut 16 aut  

Doprava mapy Do 1 uživatelů 2 uživatelů  

CRM Do 1 uživatelů 0 uživatelů Nezjišťuje se 

Excelent 2 Do 5 uživatelů   

Worklow  Do 1 uživatelů 1 uživatelů Nezjišťuje se 

Správa dokumentů (DMS)  Nezjišťuje se   
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V tabulce je shrnut počet zakoupených licencí, přidělení jednotlivých licencí pracovníkům 

a v posledním sloupci je zachycen způsob zjišťování využití licencí. Systém dovoluje 

nainstalovat licence více uživatelům než kolik je zakoupených licencí, hlídá se pouze počet 

současně přihlášených uživatelů. Jestliže je v posledním sloupci uvedeno“ Nezjišťuje se“, 

znamená to, že v systému může být přihlášen jen tolik uživatelů kolik  je  uvedeno ve 

sloupci zakoupené licence. Z uvedené tabulky je zřejmé, že nejsou využity všechny 

licence, v oblasti centrálního menu. Nejsou přiděleny všechny licence, které jsou 

zakoupeny. Vůbec nevyužit zůstává modul CRM. V současné době je tedy přiděleno pouze 

28 licencí. Aktivně využívané moduly mají vždy vztah pouze k ekonomickému oddělení a 

využívá se jako celek pro účely účetnictví. Jednotlivé zakázky jsou zadávány do účetnictví 

a vyhodnocují se odpracované hodiny na nedokončené výrobě. Zde ovšem dochází k tzv. 

End User Computing problému kdy vlastní zakázky jsou zavedeny do IS, ale zadávání a 

vyhodnocování dat se provádí v pomocném systému. Data o rozpracovaných zakázkách 

jsou zadána do pomocného systému na bázi MS Access a poté jsou importována do 

vlastního informačního systému. Bohužel ByznysVR nenabízí žádnou možnost jak tuto 

funkcionalitu zajistit, pomocná databáze, kam se provádí export dat z IS, jejich následná 

úprava a zpětný import musí být zachována. Stejně tak plánování referenční autodopravy 

je prováděno pomocí tabulky Excel. V informačním systému není implementována datová 

schránka společnosti. Omezeno je také využívání modulu informace, který umožňuje např. 

svolávání schůzek, ukládání úkolů se zpětnou vazbou k jednotlivým úkolům. Kniha pošty 

(psané korespondence), je také řešena jako samostatná tabulka v Excelu.  

Je nutno podoktnout, že všechny činnosti se vykonávají, kontakty se shromažďují, 

dodavatelé jsou pravidelně hodnoceni, pracovní schůzky se svolávají pomocí emailu, 

podnikové zdroje se plánují pomocí různých sdílených tabulek atp. Je tu velká 

roztříštěnost, data jsou dostupná, nejsou ovšem na jednom místě. Tato řešení jsou popsána 

a zakotvena v podnikových směrnicích, zaměstnanci jsou na ně zvyklí, ale nejsou v plně 

souladu s moderním systémem řízení.  
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4.6 SWOT analýza IS 

 

Strenghts - Silné stránky 

 Fungující a zavedený informační systém.  

 Jednoduchá obsluha, roletová menu v klasickém stylu. 

 Stabilita systému. 

 IS nemá vysoké nároky na HW na uživatelských stanicích. 

 Fungující online podpora na straně dodavatele IS. 

 Moderní informační systém. 

 Zavedený IS optimalizovaný pro potřeby společnosti. 

 

Weaknesses – slabé stránky 

 Neefektivní využívání všech možností IS.(modulů) 

 Uživatelská neznalost všech funkcí. 

 Nevyužity všechny zakoupené licence 

 Zastaralý software na serveru. 

 Nedokonalé pokrytí všech podnikových procesů 

 Nutnost implementace změn ve využívání informačního systému 

 

Opportunities – příležitosti 

 Zapojení většího počtu pracovníku do IS 

 Větší péče vrcholového managementu o informační systém. 

 Přejití na vyšší verzi operačního systému na serveru 

 

Threats – hrozby 

 Zastaralý software na serveru – konec podpory MS Server 2003 

 Vrcholový management nevytváří tlak na plné využití IS 

 Změny v IS nemusí zaměstnanci akceptovat 
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5 Vlastní návrhy řešení 

V této kapitole bakalářské práce se budu na základě provedených analýz věnovat návrhům 

na vylepšení informačního systému společnosti tak, aby se jeho provozování stalo 

efektivním a přínosným nejen pro zaměstnance společnosti, ale i pro společnost samotnou. 

Cílem této kapitoly a vlastně celé práce by mělo být vybrat co možná nejlepší formu řešení 

současné situace a tu zpracovat.  

5.1   Možnosti řešení aktuální situace 

Jak již bylo předesláno, z výsledků provedených analýz je patrné, že situaci informačního 

systému společnosti je možné vylepšit. Celkový počet licencí je 42, přiděleno je 28 licencí. 

Celkový počet pracovníků společnosti je 69. Ne každý pracovník bude tedy moci nahlížet 

do IS, ale po sečtení vedoucích pracovníků a manažerů projektů je počet dostatečný a 

každý pracovník, který má nebo by měl mít možnost do systému zadávat data, nebo 

nějakým způsobem mít možnost využívat uložená data, je dostatečný. Celý systém je 

implementován a využíván v některých částech důsledně, některé části jsou využívány 

méně nebo vůbec. Upgrade doménového serveru je naplánován na rok 2016, takže tato 

hrozba bude vyřešena v příštím roce. K řešení mohou přispět následující kroky.  

 Zapojením většího počtu pracovníků do využití IS je příležitostí jak docílit a 

podnítit větší zájem o vlastní řízení a využívání vlastního IS. 

 zprovozněním modulu datových schránek, odpadne současné režie se 

zálohováním zpráv ze schránky  

 začít využívat modul CRM, schraňovat údaje o zákaznících pro další použití a 

jejich analýzu. 

 modul Informace využívat tak jak navržen, pro svolávání pracovních porad, 

zadávání úkolů, plánování podnikových zdrojů, evidenci korespondence, 

časového plánování 

 modul workfow používat pro tvorbu a definování možných podnikových 

procesů 

5.1.1 Zapojení většího počtu pracovníků do využití IS  

Většina přínosů podnikových systémů je o lidech, každý zaměstnanec firmy pracující na 

jakémkoliv projetu vytváří nějaká data, která jsou spojena s realizací projektů, vytvořená 
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data si každý pracovník nějakým způsobem ukládá a dále s nimi pracuje. Data uložená do 

systému budou potom sloužit pro potřebu většího počtu pracovníků a budou dále 

použitelná. Je velmi obtížné zhodnotit, zda budou využita všechna data, ale informace 

která není k dispozici, nemůže být vyhodnocena. Nejde jenom o prosté zvýšení počtu 

uživatelů, ale o logické zařazení k využívání IS v závislosti na funkčním zařazení. 

5.1.2 Zprovoznění modulu datových schránek 

Datová schránka je oficiálním komunikačním kanálem pro komunikaci zejména se státní 

správou. Její nevýhodu je, že zprávy jsou v ní na rozdíl od emailu uchovávány pouze 

dočasně a po uplynutí časového úseku dojde k jejich odstranění. Zprávy je lépe archivovat 

vždy na odděleném úložišti. Zavedením této schránky do systému budou zprávy 

zálohovány automaticky a odpadne současná režie na jejich zpracování a zálohování 

 

Obrázek 10- ByznzysVR prostředí datové schránky (vlastní zdroj) 

5.1.3 Využívání modulu CRM  

Systémy pro řízení vztahu se zákazníky (CRM) Zkratka se skládá z anglických slov – 

Customer Relationship Management. Aplikace má pomoci především ke zlepšování vztahů 

se zákazníky. „CRM je komplex technologií, podnikových procesů a personálních zdrojů 

určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky podniku, a to v oblastech 
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podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a podpory zákazníka i 

zákaznických služeb“ [6, s. 90]. Tento modul v IS je poněkud opomenut, zřejmě proto, že 

skladba hlavních zákazníku se příliš nemění. Shromážděná data dávají ucelenou informaci 

o zákaznících, objednávkách i úspěšných či neúspěšných kontaktech a obchodních 

příležitostech. 

 

 

Obrázek 11 - Byznzys VR prostředí modulu CMR (vlastní zdroj) 

5.1.4 Modul Informace  

Modul úkol může nahradit mnoho činností, tak jak uvádí sám výrobce: „představují 

modul, který umožňuje sledování informačních toků ve firmě, zajišťuje sledování informací 

obecného charakteru, zadávání úkolů, plánování pomocí kalendáře, evidování 

korespondence a poštovného, zaznamenávání a prohledávání telefonních čísel“. Tyto 

činnosti jsou plánovány roztříštěně pomocí různých nástrojů většinou sdílených tabulek 

vytvořených v Excelu. Sjednocením by bylo dosaženo většího přehledu „na jednom 

místě“. 
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Obrázek 12 - Byznzys VR prostředí modul Informace -úkol (vlastní zdroj) 

5.1.5 Modul WorkFlow  

Tento modul napomáhá ke kontrole podnikových procesů a projektů. Tyto činnosti jsou 

popsány v podnikových směrnicích, v tomto modulu je však možné tyto procesy 

kontrolovat, analyzovat a vyhodnocovat. Je zde možnost časového i věcného sledování 

stavů jednotlivých požadavků.  
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Obrázek 13- Byznzys VR prostředí WorkFlow (vlastní zdroj) 
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6  Shrnutí dosažených výsledků 

Celá úprava používání je vlastně taková pozdní „implementace“ chybějících nebo lépe 

řečeno nevyužitých možností informačního systému. Zavedením drobných změn můžeme 

změnit fungování celé organizace. I když se zdá, že uvedená doplnění nejsou žádným 

převratem v řízení a organizace, bude dosaženo těchto cílů: 

 

.Podporu všech firemních procesů v jednom systému. 

 Nástroj na efektivní řízení projektů  

 Řízení a hlídání procesů pomocí WorkFlow. 

 Zvýšení produktivity zaměstnanců. 

 Okamžitá dostupnost všech potřebných informací. 

 Jasnější a prokazatelné zadávání úkolů 

 Jednodušší správa datové schránky 

 Lepší řízení podnikových zdrojů na jednom místě 

 Zkvalitnění obchodních procesů. 

 

6.1 Ekonomické zhodnocení 

Zlepšení IS nepřináší náklady, jedná se pouze o změnu využívání a jde tedy o využití 

příležitostí, které samotný IS nabízí bez nutnosti dalších finančních nároků. Výjimku je 

systém neukončené výroby, který je specifický a jeho naprogramování bude vyžadovat 

delší dobu. Konzultace s firmou J. K. R. potvrdila, že takový modul přímo nenabízí a byl 

by to zakázkový modul pouze pro naši firmu. Náklady zatím firma neupřesnila  

6.2 Přínosy   

Informační systém ByznysVR je nasazen již delší dobu, jedenáct let. Systém jako celek je 

využíván, ekonomické rozbory, BI jsou běžně využívanými funkcemi. Na nejvyšším stupni 

řízení EDI je tedy používání běžné a nutné. Na operativním stupni řízení MIS, je využití již 

méně časté, zde si uživatelé ne vždy umí data vyhledat a dále s nimi pracovat. Na taktické 

úrovni TPS, zejména v oblasti personalistiky, je využití běžné.  Rozšířením využití a 

častějším použitím větším počtem zaměstnanců a umožnění přístupu k možnostem IS by 

mohlo dojít ke kvalitnějšímu používání IS. Mnohé pomocné tabulky mohou být zrušeny, 

informace budou vedeny v jednotné databázi, na základě zkušeností mohou být vhodně 
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provázány, což by mohlo zjednodušit práci jednotlivým zaměstnancům.  
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7 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem hodnotil využívání všech možností ByznysVR využívaného 

ve společnosti VÚHU a.s. Během hodnocení využití informačního systému, podnikových 

procesů a činností společnosti jsem narazil na nedostatky. Informace jsem čerpal osobním 

dotazováním a zejména vlastním pozorováním.  Na základě provedených analýz SWOT a 

vlastního pozorování informačního systému se ukázalo, že v některých ze zkoumaných 

oblastí IS se objevily nedokonalosti, jejichž odstranění by společnosti pomohlo k lepší a 

efektivnější výměně informací mezí informačním systémem a zaměstnanci vykonávající 

podnikové procesy. Proto jsem v další kapitole své práce navrhl několik možností, jak 

současnou situaci řešit. Dle mého názoru byly nastíněny možnosti změny od tradičního 

zažitého využívání informací k využití efektivnějšímu. Aktuální informační systém v 

současné době sice nevykazuje plně viditelné problémy, jedná se pouze o nezavedení 

běžně využívaných informací do správného nástroje, které jsou navíc běžně pořizována a 

uchovávána, ale nejednotně a v mnoha podobách a formách. Právě tyto nedostatky však 

v sobě skrývají riziko znehodnocení a degradace informací, zpomalení informačních toků a 

celkově horší celkovou informovanost. Doporučení uvedená v této bakalářské práci 

předchází těmto nedostatkům a jejich implementace napomohou ke zvýšení efektivnosti 

podnikových procesů. 
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