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Úvod 

V dnešní době je oblast informačních technologií velmi zajímavým, aktuálním 

a lukrativním tématem. Uplatnění informačních technologií napomáhá danému podniku získat 

konkurenční výhodu, zlepšit produktivitu a výkonnost a přizpůsobovat se interním i externím 

změnám. Avšak tyto výhody vyžadují vynaložení značných nákladů pro firmu. 

Mnoho firem si uvědomuje, že informace jsou klíčovým předpokladem pro získání 

podnikatelského úspěchu, a že využívání informačních a komunikačních technologií je 

součástí jejich každodenní potřeby. Kvalitu, relevantnost a spolehlivost získaných informací 

zabezpečuje kvalitní informační systém.  

Cílem této diplomové práce je zanalyzovat současný stav systému advokátní kanceláře 

a na základě této analýzy a definovaných potřeb navrhnout racionalizaci informačního 

systému, včetně jeho struktury, aby se tato práce mohla stát podkladem pro inovaci IS 

advokátní kanceláře. Při návrhu probíhá neustálá komunikace se zákazníkem, kterým jsou 

v tomto případě zaměstnanci. Advokátní kancelář má dva zaměstnance – advokátku a její 

asistentku. Tito jsou nedělitelnou součástí celého procesu racionalizace IS. 

Také pro tuto organizaci nastala skutečnost, že jejich informační systém se stává pro 

dnešní informační společnost nedostačující a zavedení IS pro ni znamená převrat v celém 

systému práce, při které využívají výpočetní techniku jen velmi minimálně, jednotlivé moduly 

jejich práce jsou oddělené, drtivou většinu svých materiálů mají jen v papírové podobě bez 

jakýchkoliv hlubších návazností, a proto hledají komplexní řešení, které nahradí dosavadní 

způsob jejich práce. Toto řešení jim umožní přehlednou evidenci zakázek (spisů) s vazbou na 

prováděné úkony, na odměny, na ostatní náklady a na správu dokumentů. V informačním 

systému vidí způsob, jak ušetřit svůj čas, jak zjednodušit a zpřehlednit svou práci.  

 



 4 

1 Teoretická a metodologická východiska 

1.1 Základní pojmy 

Informace jsou funkčně a cílově orientovaná data, kterým jejich uživatel přisuzuje 

určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. 

Nositelem informace jsou číselná data, text, zvuk, obraz, případně další smyslové vjemy. [6] 

Data jsou údaje ve formě zpracovatelné IT. Jsou vhodným způsobem zachycené 

(vyjádřené) zprávy, které vypovídají o světe a jsou srozumitelné pro příjemce, kterým může 

být člověk nebo technický prostředek. [13] 

Informační technologie jsou prostředky využívané k pořízení, uchování, zpracování, 

prezentaci a přenosu dat. Reprezentují uspokojení potřeby získávání informací. [6] 

Komunikace je sdělování a přijímání informací a komunikační technologie je souhrn 

technických prostředků využívaných v komunikaci. 

Systém je účelově definovaná množina prvků a relací mezi nimi. 

1.2 Informační systém 

IS je definován jako soubor lidí, technických prostředků a metod zabezpečujících sběr, 

přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací pro účely 

uživatelů činných v systémech řízení. [8] 

1.2.1 Struktura informačního systému 

Technické prostředky (hardware) jsou počítačové systémy různého druhu a velikosti, 

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

prostřednictvím počítačové sítě a napojeny na paměťový subsystém pro práci s velkými 

objemy dat. 

Programové prostředky (software) jsou tvořeny 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) jsou tvořeny souborem nařízení a pravidel, které 

definují provozování a využívání informačního systému a informačních technologií. 
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Lidská složka (peopleware) řeší otázky adaptace a účinného fungování člověka 

v počítačovém prostředí, do kterého je vřazen. 

Reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy) tvoří kontext informačního 

systému. [8] 

 

Obr. 1 – 1 Struktura IS  

Zdroj: [8] 

1.2.2 Typy IS ve vztahu k systému řízení 

Pro volbu metod a přístupů k řízeni IS je rozhodující jeho vztah k systému řízení. 

Vzhledem k jednotlivým úrovním řízení jsou definovány jednotlivé typy IS. [9] 

 

Obr. 1 – 2 Informační pyramida  

Zdroj: [9] 
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Transakční systémy (Transaction Processing Systems – TPS) slouží pro mechanizaci 

agendových úloh (např.: mzdy, fakturace, inventarizace). Na operativní úrovni řízení zajišťují 

základní procesy v organizaci. 

Informační systémy pro řízení (Management Information Systems – MIS) se užívají 

na taktické a operativní úrovni. Vycházejí z účetních a ekonomických systémů. 

Systémy pro podporu rozhodování (Decision Support Systems – DSS) jsou určeny pro 

střední složku managementu. Jedná se o počítačovou podporu metod rozhodovací a operační 

systémové analýzy. 

Systémy pro podporu vrcholového řízení (Executive Information Systems – EIS) 

slouží vrcholovému vedení organizace. Vytvářejí ze základních dat operativního charakteru 

strukturovaná a vysoce agregovaná data s vysokou vypovídací hodnotou.  

Expertní systémy (Expert Support Systems – ESS) slouží pro podporu rozhodování na 

vrcholové úrovni řízení. Jedná se o aplikace umělé inteligence, které imitují konzultaci 

s expertem. [9] 

1.3 Informační strategie firmy  

Informační strategie navazuje na globální strategii organizace. IST představuje 

dlouhodobou orientaci podniku v oblasti informačních zdrojů, služeb a technologií. Cílem 

vypracování IST je posílení vazby mezi IS a globální strategií firmy za účelem zvýšený 

konkurenceschopnosti, určení základních směrů budování IS, aby poskytované informace 

byly skutečnou podporou při úspěšném podnikání. [8] 

Strategický význam IS pro budoucnost firmy je významným rysem současnosti. 

S tímto rysem také souvisí strategický vliv investic do IS/ICT.  

 

Obr. 1 – 3 Strategická mřížka  

Zdroj: [5] 



 7 

  Vertikální rozměr mřížky je charakterizován rostoucím významem fungujících 

(stávajících) systémů pro podnik a horizontální rozměr rostoucím významem budoucích 

investic do IS/ICT podniku. [5] 

V prvním kvadrantu jsou podniky, pro které mají informační technologie jen podpůrný 

význam v současné době i v budoucnu. 

Do druhého kvadrantu patří podniky, pro které mají informační technologie 

rozhodující význam. IS/ICT jsou realizována jako běžná provozní aktiva, avšak z hlediska 

dalších investic nepředstavuje růst nároků.  

Třetí kvadrant představují podniky, pro které nastává zvrat v oblasti IS/ICT, který 

znamená změnu směrem k rozhodující funkci. 

Pro čtvrtý kvadrant jsou typické organizace, pro které má IS/ICT strategický význam 

pro současnou i budoucí existenci.  

Strukturu naplněné strategické mřížky je třeba chápat dynamicky, tj. s neustálým 

pohybem v rámci její vnitřní struktury. [5] 

1.4 Metodika tvorby IS 

Projektování informačních systémů představuje souhrn činností, metod, technik 

a nástrojů, které spolu s využitím znalostí kvalifikovaných projektantů vedou k vývoji 

a zavedení informačního systému. [4] 

Metodologie (metodika) je doporučeným souhrnem etap, přístupů, zásad, postupů, 

pravidel, metod, technik a nástrojů, která stanovuje „co?, kdy?, kdo? a proč?“ má dělat během 

vývoje a provozu IS. Měla by se vztahovat na všechny prvky IS. 

Metoda určuje, co je třeba provést v určité fázi metodiky. Je vždy spojena s určitým 

přístupem. Např.: analýza informačních toků. 

Technika představuje způsob, jak konkrétně dosáhnout požadovaného výsledku. Je 

konkretizací metody. Např.: Yourdonova metoda strukturované analýzy a návrhu. 

Nástroj je konkrétní prostředek, kterým se daná technika realizuje. Např.: diagram 

datových toků. 
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Každá prakticky orientovaná metodika tvorby informačních systémů by měla 

obsahovat postup projektování a realizace IS, který je tvořen souhrnem jednotlivých etap. Ke 

každé etapě by metodika měla obecně obsahovat: [4] 

 cíl etapy, 

 obsahové určení etapy a její role v celém vývoji etapy,  

 předpoklad zahájení etapy, 

 kriteria ukončení etapy, 

 dokumentace etapy, 

 kritické faktory úspěchu etapy,  

 struktura dílčích činností etapy a jejich návazností. 

Projekt řeší vývoj informačního systému nebo jeho ucelené části. Tato část může být 

tvořena buďto určitou funkční oblastí (úlohou) nebo etapou vývoje IS. Projekt je jednoznačně 

časově určen. Projekt je zahájen v okamžiku rozhodnutí o jeho zahájení a končí zavedením IS 

(jeho části) do rutinního provozu (v případě prvním) nebo formálním uzavřením dané etapy 

(oponentura, schválení v případě druhém). IS je tedy realizován pomocí jednoho nebo 

několika projektů. [4] 

1.5 Základní etapy vývoje informačních systémů 

Proces projektování informačních systémů je rozdělen do etap, aby se lépe řídi, 

kontroloval a zvládl. [7] Základními etapami se rozumí: 

Identifikace a výběr projektu – v této etapě se identifikuje potřeba nového systému, 

potřeba informací, požadavky uživatelů, priority vývoje a podnikatelské cíle. Formuluje se 

zadání.  

Zahájení a plánování – tato etapa obsahuje přesné obsahové vymezení projektu, 

stanovení řešitelského týmu, plánování projektu, zdroje a časový plán, konečné rozhodnutí 

vedení o realizaci projektu.  

Analýza – stávající systém je analyzován a konfrontován s požadavky uživatelů. 

V této etapě se využívá existující počítačová podpora.  
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Návrh (projektování) design – navrhují se vstupy, výstupy, datové struktury 

a algoritmy. Obsahuje logický návrh, který je nezávislý na HW a SW platformě a fyzický 

návrh, který se týká konečného programového a technického řešení. 

Zavedení (implementace) – probíhá testování programů, instalace konečných verzí 

programů, finalizace dokumentace a školení. Je zaveden zkušební provoz, kdy se nový systém 

zkouší, ale starý systém je stále připraven jej zastoupit v případě potíží. Poté přichází fáze 

spuštění rutinního provozu, kdy nový systém již výlučně pracuje sám. 

Údržba – v této etapě dochází ke zlepšování funkcí systému a odstraňování skrytých 

vad. Jsou analyzovány změny vnějších podmínek. Jde vlastně o opakování předchozích etap 

pro dílčí úpravy. Náročnost této etapy závisí na kvalitě a funkčnosti předchozích etap, příp. na 

rozsahu nastalých změn organizace – v extrémním případě místo údržby může nastat nový 

vývoj. Někteří autoři uvádějí, že údržba představuje 40 – 70% nákladů na vývoj. [4] 

1.5.1 Strukturovaný přístup k analýze a návrhu IS 

Východiskem pro vytváření konceptuálního modelu je hierarchická funkční 

dekompozice informačního systému. Osvědčenými nástroji a postupy pro tvorbu 

konceptuálního modelu informačního systému jsou: [2] 

Funkční model vyjádřený pomocí diagramů datových toků (DFD), diagramu funkční 

hierarchické struktury (FSD) a kontextového diagramu. Kontextový diagram ukazuje podstatu 

systému a indikuje, které prvky jsou uvnitř a které jsou vně systému. [4] Tyto diagramy 

ukazují kategorii uživatelů, pracovní postupy organizace, které mají být počítačově 

podporovány a události, které spouští počítačově podporovaný pracovní postup.  

Datový model, který je vyjádřený pomocí diagramů entit a vztahů (ERD). Diagram 

ukazuje strukturu jednotlivých entit systému a vztahů mezi nimi. Při tvorbě datového modelu 

se vychází z reálného systému, který je modelován, přičemž zdroji informací o systému může 

být rozhovor s uživatelem, pochopení modelované reality analytikem a ostatní možné zdroje 

informací, např.: rozbor písemných materiálů, anketa.  

Model přechodu stavů systému vyjádřený pomocí diagramů přechodu stavů (STD). 

Tento diagram modeluje časově závislé chování systému. Zachycuje vnější i vnitřní události 

na systém a reakce systému na ně. 
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Nedílnou součástí návrhu je datový slovník (DD), v němž jsou obsaženy všechny 

údaje o objektech systému. Slouží ke slovnímu (formalizovanému) popisu dat systému 

z pohledu uživatele.  

Zatímco funkční a datové modely jsou statické, model přechodu stavů je modelem 

dynamickým v čase. [2] 

1.5.1.1 Funkční model 

Cílem tohoto modelu je popsat IS z hlediska dynamiky v datových tocích. Vyznačuje 

místa, kde datové toky vznikají, kterých funkcí se následně účastní a kde se ukládají. Pro 

zobrazení systému pomocí tohoto modelu se užívá diagramů FSD a DFD. [2] 

Diagram funkční hierarchické dekompozice (FSD) [2] 

Tento nástroj je klasickým nástrojem pro zobrazování výsledků funkční dekompozice 

známým např. z metody HIPO, jehož podstatou je hierarchický rozklad funkcí na další 

podřízené úrovně. Tímto způsobem se hierarchická struktura systému pomocí diagramů velmi 

jednoduše a přehledně zobrazí až do potřebných nejnižších úrovní rozkladu.  

Diagram datových toků (DFD) [7] 

DFD slouží jako grafický prostředek návrhu a zobrazení funkčního modelu systému. 

Je základním nástrojem konceptuálního funkčního modelu. [7] Tyto diagramy se vytvářejí pro 

současný a nový stav jak fyzického, tak i logického systému. [4]  

Diagram datových toků vyjadřuje toky dat a jejich transformace (jaká vstupní data 

a jaké procesy jsou potřebné pro vyprodukování požadovaných výstupních dat). Návaznost 

mezi jednotlivými procesy je datová, nikoli časová.  

Základní prvky v DFD jsou proces, datový tok (Data Flow), datový sklad (Data Store) 

a terminátor (Externí Entita). Pro vyjádření těchto prvků se používají dvě různé symboliky, 

v této práci bude použito symboliky DeMarco&Yourdon.  

Proces je činnost zpracovávající data, která vede ke transformaci vstupu na výstup. 

Datový proces neboli funkce vyjadřuje fyzickou transformaci dat, tj. změnu reprezentace dat 

nebo změnu stavu určité části dat, tj. změnu hodnot údajů nebo vznik nových údajů. 
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 Každý proces musí mít název a jedinečné číslo, které se skládá z čísla 

bezprostředně nadřízené funkce, jejíž součástí označovaná funkce je a přiděleného čísla 

v rámci úrovně. Číslování procesů má pouze identifikační význam a nevyjadřuje pořadí. 

Datový tok je abstrakcí jakékoliv formy přesunu dat. Znázorňuje data pohybující se od 

jednoho procesu ke druhému v rámci systému nebo data pohybující si do systému nebo z něho 

do jeho okolí.  

  
Je znázorněn šipkou, která naznačuje směr, kterým data „tečou“. Je možno použít i tok 

dat obousměrný (aktualizace dat). Datový tok musí mít jednoznačný obsah a musí být 

pojmenován (obsažen a popsán v datovém slovníku). Název datového toku musí přenášená 

data reprezentovat a jasně vyjadřovat jejich obsah (objednávka, dodací list, faktura). Datové 

toky neobsahují žádná řídicí data, ale pouze data, která jsou systémem zpracovávána (tok do 

systému nebo mezi funkcemi uvnitř systému) nebo propouštěna (tok ze systému k interface). 

Datový sklad reprezentuje uložená data (databáze, pořadač). Používá se všude tam, 

kde mezi jednotlivými procesy existuje časově zpožděné předávání dat.  

 Název datových skladů je většinou v množném čísle (Faktury, 

Objednávky). Pro každý datový sklad musí existovat datový tok dovnitř i datový tok ven. Je 

pasivní a data se v něm nemohou ani sama generovat (DS bez vstupu) ani nemůže být 

konečným příjemcem zpracovaných dat (DS bez výstupu). 

Terminátor znázorňuje externí zdroj dat nebo místo určení dat. Vyjadřuje objekt 

v okolí systému, s nímž systém komunikuje, může jít o osobu či skupinu lidí nebo oddělení. 

Terminátor je součástí okolí systému a jeho činnost nelze systémem ovlivnit.  

 Měl by mít výstižný název vyjadřující typ externího zdroje nebo místa 

určení (Finanční úřad, Zákazník, Dodavatel). [7] 

Hierarchie DFD [7] 

Model systému vyjádřený pomocí diagramů datových toků má hierarchickou 

(stromovou) strukturu. Pokud je vyvíjen informační systém podle principů strukturovaného 

přístupu (shora dolů) začíná definice od vrcholu hierarchie – kontextového diagramu, který 
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reprezentuje hranice systému a všechny zdroje dat a místa určení dat (externí interface). Další 

rozpad se vede až na nejpodrobnější elementární úroveň, která obsahuje elementární funkce 

označované též jako primitivní. Jsou to takové funkce, které je ještě uživatel schopen 

rozpoznat. Pod úrovní elementárních funkcí jsou již jednotlivé operace (sčítání, odečítání, 

zápis dat).Vrchní (top) úroveň hierarchie DFD má jen úrovně podřízené (střední a spodní), 

spodní (bottom) úroveň hierarchie má jen úrovně nadřízené (střední a vrchní), což je pravidlo 

konzistence hierarchické dekompozice DFD. 

Každý diagram datových toků musí mít své číslo a vysvětlující záhlaví (název), což 

jsou údaje vypovídající o identifikaci procesu, jehož je zpracovávaný diagram rozkladem. 

Úrovně DFD nevypovídají o systému vše. Vyjadřují rozdělení systému na části tak, 

aby každá část mohla být specifikována konzistentně a zároveň nezávisle na ostatních částech 

systému, a zobrazují rozhraní mezi jednotlivými popisovanými částmi. Nejmenšími částmi 

systému pak jsou elementární funkce na nejnižší popisované úrovni DFD, které je možno 

popsat pomocí tzv. minispecifikací (specifikací procesu funkčního modelu). Tyto představují 

logiku procesu a určují, co je třeba udělat při transformaci vstupů prostřednictvím procesu na 

výstupy. 

Pravidla pro kreslení DFD [7] 

Úplnost je základním pravidlem. Neúplný DFD je ten obsahující toky nevedoucí 

nikam, nepropojené procesy, zdroje/určení apod.  

Konzistence se týká vertikální kompatibilita DFD na různých úrovních (datový tok, 

který je uveden na úrovni 0, ale nikoliv na úrovni 1, datový tok na nižší úrovní koresponduje 

s jiným procesem než na vyšší úrovni atd.) 

Časová dimenze není zahrnuta, není jasné, zda proces probíhá pravidelně týdně, či 

ročně,či nepravidelně 

Iterativní vývoj zahrnuje postupné zlepšování DFD, říká se, že každý DFD by měl 

být třikrát revidován. 

1.5.1.2 Datový model  

Datový model je vyjádřen pomocí diagramu entit a vztahů (ERD). Je to grafický 

nástroj, který se používá k vyjádření datových objektů systému a vztahů mezi nimi. 

Základními prvky datového modelu jsou entita, atribut a vtah mezi nimi. [5] 
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Entita reprezentuje třídu objektů reálného světa o nichž jsou uchovávána data. 

Představuje konkrétní věci, osoby, předměty, události nebo pojmy. Entita vyjadřuje typ 

daného objektu a většinou má více výskytů. Graficky je vyjádřena obdélníkem s uvedením 

svého názvu, který je v jednotném čísle (Zaměstnanec) a pojmenovává společné vlastnosti 

objektu.  

Atribut představuje elementární vlastnost entity nebo vztahu (jméno, adresa) a nabývá 

určitých konkrétních hodnot, které entitu blíže charakterizují. Graficky se atributy modelují 

připojenými konektory s uvedením názvů atributů, avšak z praktického hlediska tato forma 

značně znepřehledňuje zobrazení modelu, proto je vhodnější uvádět atributy v samostatném 

seznamu. Skupina atributů, které mají společný význam nebo použití se nazývá složený 

atribut. Například atribut adresa je složen z jednoduchých atributů ulice, číslo_domu, PSČ, 

město.  

Vztah reprezentuje asociace jedné nebo několika entit. Vyjadřuje informaci, kterou si 

systém musí pamatovat, kterou nelze vypočíst či odvodit z informací jiných. Graficky se 

vyjadřuje spojnicí s verbálním popisem. Každý vztah je charakterizován třemi základními 

charakteristikami – stupněm vztahu, kardinalitou a volitelností.  

Stupněm vtahu se rozumí počet entit asociovaných v jednom vztahu. Nejnižším 

stupněm je stupeň jedna, kdy vztah se váže pouze k jedné entitě, tzv. unární vztah, binární 

vztah je vztah mezi dvěma entitami, ternární mezi třemi entitami, apod. 

Kardinalita vztahu vyjadřuje počet výskytů obou entit účastnících se jednoho výskytu 

vztahu a nabývá hodnot jedna (1) nebo mnoho (N). Nastávají tři možnosti kardinality: 

Vztah jeden k jednomu (1:1) znamená, že k jednomu výskytu entity1 existuje právě 

jeden výskyt entity2. 

Vztah jeden k mnoha (1:N) znamená, že k jednomu výskytu entity1 existuje více 

výskytů entity2 a k jednomu výskytu entity2 existuje právě jeden výskyt entity1. 

Vztah mnoho k mnoha (N:M) znamená, že k jednomu výskytu entity1 existuje několik 

výskytů entity2 a naopak. 

Skupina atributů identifikující výskyty dané entity se nazývá klič. Pro navázaní vztahu 

jsou důležitými primární a cizí klíč. Primární klíč slouží k identifikaci výskytů entity. Je 

jedinečný a nabývá nenulovou hodnotu (NOT NULL). Cizí klíč je klíč entity, který je 

současně primárním klíčem jiné entity a je integritním omezením. 
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Volitelnost vztahu vyjadřuje, zda účast entity ve vtahu je povinná nebo volitelná. 

Graficky se volitelná účast vyznačuje přerušovanou čarou a povinná plnou čarou.  

Pravidla ke zkvalitnění datového modelu přestavují nalezení dalších entit, které 

vyplynou z podrobného zkoumaní navrženého datového modelu nebo odstranění entit 

nadbytečných, které byly navrženy v hrubém datovém modelu a při podrobném zkoumání se 

zjistí, že je  lze odvodit z entit ostatních. Podobně lze odstranit i zbytečné vztahy, které jsou 

odvoditelné ze vztahů jiných. [5] 

1.5.2 Životní cyklus vývoje systému 

Jedná se o sekvenci etap, které tvoří celý proces návrhu až po zavedení IS. 

Vodopádový vývoj IS je sekvenční vývojový proces, ve kterém je na vývoj nahlíženo 

jako na neustále se svažující tok. Jednotlivé etapy se plně realizují návazně na sebe. Využívá 

se při vývoji systému, který je příliš rozsáhlý a nejasný a je třeba jej zvládat po částech. 

Definice požadavků na nový systém jsou neúplná a nejasná. Doba realizace celého systému je 

neúnosná. Nutnost rychlého zhodnocování investic do systému je zcela zásadní. [4] 

 

Obr. 1 – 4 Vodopádový vývoj IS 

Zdroj: [20] 

Přírůstkový vývoj IS řeší a zavádí systém po částech, po tzv. subsystémech. Každá 

část končí dodáním nebo vylepšením produktu nebo nějaké jeho části. Každá část probíhá 

jako vodopádový model. Hlavní výhodou přírůstkového modelu je kratší doba nutná k dodání 

prvního produktu. Ten je poté v dalších částech vylepšován a rozšiřován. Model rozkládá 

riziko a je vhodný například pro menší týmy, které si netroufají na dlouhý sekvenční vývoj.[8] 
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Obr. 1 – 5 Přírůstkový vývoj IS 

Zdroj: [14] 

Prototypování je iterativní proces vývoje systému, ve kterém jsou průběžně 

promítány požadavky uživatelů do funkční verze systému, které jsou kontinuálně revidovány 

v interakci uživatele a analytika. Nejprve se tedy vyhotoví prototyp plnící základní požadavky 

uživatele a pak v diskusi s uživateli se prohlubuje a vylepšuje, až jsou uživatelé spokojeni. 

Výhodou je hlubší zainteresování uživatelů do vývoje systému a z jejich strany konkrétnější 

forma vnímání požadavků na realizaci. [7] 

1.5.3 CASE nástroje pro podporu analýzy a návrhu IS 

CASE (Computer-aided software engineering) nástroje slouží pro usnadnění 

analytických a návrhových prací v jednotlivých etapách vývoje IS. Účelem aplikace CASE 

nástrojů je zvýšení kvality navrženého systému, zvýšení rychlosti návrhu a zavedení systému, 

usnadnění textování použitím automatických kontrol, usnadnění údržby software, usnadnění 

portability a usnadnění projektového řízení. Dále napomáhají standardizaci vývojového 

procesu, za účelem používání jednotných typů formulářů a dokumentace. 

CASE nástroje také pomáhají zvýšit kvalitu a kompletnost dokumentace, která je 

slabou stránka projektových prací, protože čím déle se odkládá zpracování dokumentace, tím 

se více zapomíná na detaily a špatně se zpětně orientuje v takové dokumentaci.  

CASE produkty se orientují na analýzu stávajícího a návrh nového systému, na zpětné 

inženýrství a na reengineering. Zpětným inženýrstvím se rozumí proces vytváření specifikace 

návrhu systému nebo jeho části z existujícího programového kódu a definice dat. Takto je 
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umožněno snadněji porozumět existujícímu systému a realizovat v něm případné změny. 

Reengineering jsou nástroje, které analyzují existující systém a umožňují v něm hned, 

interaktivně, provádět změny. [4] 

Kategorie CASE nástrojů [4]  

Pre CASE nástroje zajišťují činnosti, které předcházejí vývoji IS. Orientují se na 

stanovení podnikatelské strategie a informační strategie organizace. 

Upper CASE zahrnují nástroje pro identifikaci projektu, jeho iniciaci a plánování, 

analýzu a návrh nového systému. 

Middle CASE jsou nástroje pro detailní analýzu a návrh nového systému. 

Lower CASE nástroje slouží pro implementaci a údržbu systému. 

Cross life-cycle CASE jsou nástroje podporující nástroje napříč fázemi životního 

cyklu (např. nástroje podporující řízení projektu, časové odhady pro činnosti, vytváření 

dokumentace).  

I-CASE jsou integrovaným či integrujícím prostředkem umožňující sjednotit 

a propojit různé nástroje a produkty využívané v jednotlivých etapách životního cyklu 

projektu. Podstatou integrovaného CASE je využívání jednotného úložiště dat. [3] 

Podle stupně integrace se CASE nástroje dělí na jednoúčelové (CASE Tools) a na 

sady nástrojů, např.: CASE Toolkits. 

1.5.4 Charakteristika některých CASE produktů 

V této kapitole jsou charakterizovány nástroje Designer/2000, Case/4/0 a S-Designor, 

které jsou založeny na principech strukturované analýzy a návrhu.  

Designer/2000 je produktem databázové firmy Oracle Corporation Inc. Poskytuje 

základní techniky analýzy a návrhu. Obsahuje i generovaní funkce jazyka SQL a umožňuje 

generovat aplikační logiku na straně serveru v jazyce PL/SQL. Umožňuje taktéž 

obousměrnou výměnu dat s jinými aplikacemi a CASE produkty.  

Case/4/0 je produktem německé firmy microTOOL. Představuje kompletní 

a integrovaný nástroj pro řízení, analýzu, návrh, generování kódu, údržbu a dokumentaci 

informačních a řídicích systému. Toto vývojové prostředí vychází ze zásad YSM. Tento 

nástroj podporuje všechny fáze životního cyklu projektu, pracuje v prostředí MS-Windows 
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a svým uživatelům umožňuje týmovou práci v síti na sdílených datech. Nespornou výhodou 

Case/4/0 je otevřenost k různým prostředím pracujícím v architektuře klient/server a možnost 

generování zdrojového kódu. Prostřednictvím svých grafických nástrojů a ověřených metod 

strukturované analýzy umožňuje uživateli, aby se soustředil na klíčové faktory řešení 

projektu. Case/4/0 podporuje své uživatele například při analýze procesů probíhajících 

v organizaci, při popisu organizačních struktur, definování požadovaných vlastností 

informačního systému, budování systému řízení jakosti, dokumentaci systémů,atd. Ve všech 

těchto i v mnoha dalších oblastech poskytuje podporu při zvyšování produktivity práce. [19] 

CASE nástroj nazvaný S-Designor nabízí společnost Powersoft (divize firmy Sybase, 

Inc.). Jde o sadu integrovaných modelovacích nástrojů určených pro analýzu, návrh, údržbu, 

dokumentaci a tvorbu databází a aplikací. Produkt je složen z několika modulů. 

 

Obr. 1 – 6 Moduly produktu 

Zdroj: [21] 

 ProcessAnalyst je určen k provedení procesní analýzy (např.: DFD), DataArchitect je 

určen pro datové modelování a generování databází, AppModeler spolupracuje s vývojovými 

nástroji a umožňuje zrychlení vývoje aplikací na základě generování aplikace a MetaWorks je 

určen pro koordinaci týmové práce.[21] 

V této práci byly použity moduly DataArchitect pro vytvoření ERD a ProcessAnalyst 

pro vytvoření DFD. Pro analýzu stávajícího systému a návrh nového systému byl vybrán 

právě tento nástroj, díky jeho jednoduchému a intuitivnímu ovládání, a pokrytí všech potřeb 

souvisejících s  návrhem DFD i ERD diagramů a také kvůli jeho dostupnosti. 

1.6 Možnosti inovace IS/ICT 

Stávající IS/ICT je možné inovovat několika způsoby. Základním členěním výběru 

nejlepšího způsobu řešení je systém vyvinout (externě nebo interně), koupit (prototyp nebo 

hotové řešení) nebo využít outsourcingu (klasického nebo ASP). Nabídka řešení představuje 

na trhu široký a nepřehledný výběr produktů a dodavatelských firem. Manažeři proto často 
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stojí před nelehkým úkolem vybrat tu správnou možnost realizace IS/ICT. V této kapitole jsou 

popsány charakteristiky jednotlivých řešení a jejich výhody a nevýhody. [8] 

Firma může zabezpečit inovaci IS/ICT vlastním vývoje. Mezi výhody tohoto typu 

řešení patří IS/ICT šitý na míru potřebám firmy, možnost růstu IS podle potřeb firmy, detailní 

znalost provozovaného IS/ICT, konkurence nezná jeho silné a slabé stránky, snadná reakce na 

potřeby uživatelů. Na druhou stranu má tato alternativa i své nevýhody, mezi které patří 

vysoké náklady, časová náročnost, nižší kvalita IS, zapříčiněna kvalitou interních řešitelů, 

značné riziko nekonzistence systému při fluktuaci řešitelů a kooperativní náročnost plynoucí 

s nebudování vztahů se subdodavateli.  

Další možnou alternativou je zabezpečit vývoj IS softwarovou firmou. Hlavní 

výhodou tohoto řešení je, že dodavatelská firma má své zázemí technických prostředků 

i základního a aplikačního SW. Při vývoji jsou optimálně využity znalosti interních 

i externích specialistů. Záporem jsou vysoké náklady, které můžou být vyšší než při vlastním 

vývoji, časová náročnost, která ale bývá obvykle kratší než u předešlé varianty. Existuje 

vysoké riziko přenosu vnitřních informací zadavatelské firmy.  

Další variantou je nákup aplikací od různých dodavatelů. Tato alternativa nabízí 

rychlou realizace, nejnižší náklady ze všech ostatních variant a možnost výběru osvědčených 

řešení pro každou část IS. Nevýhodou řešení je obtížná integrace různých aplikaci do jednoho 

IS a relativně nízká stabilita IS kvůli obtížnosti udržení vazeb mezi aplikacemi. 

Firma si může nakoupit IS/ICT od generálního dodavatele – systémového integrátora. 

Tato varianta nabízí nejrychlejší realizaci, nízké náklady, profesionální a osvědčená řešení 

každé komponenty i celého IS. Integrace komponent je garantována dodavatelem. Avšak 

firma je závislá na dodavateli a na jeho schopnostech, serióznosti a stabilitě a existuje zde 

velké riziko přenosu informací mimo firmu.  

Další možností je outsourcing provozu komplexního IS/ICT, která firmě umožňuje 

soustředit se na hlavní předmět činnosti, nemusí se zabývat technologickými aspekty, kterými 

bude dosaženo požadovaného cílového stavu. Je to možnost, jak finančně zabezpečit vývoj, 

provoz a údržbu IS. Odebíraný rozsah služeb si firma může měnit podle potřeby. Nevýhodou  

je dlouhodobost a nevratnost rozhodnutí se pro tuto variantu, úplná závislost na 

outsourcingovém partnerovi, riziko přenášení vnitřních informací mimo firmu.  

Firma může využít možnost ASP, což je outsourcing provozu aplikací, kdy ASP 

hostují aplikaci ve svém datovém centru a přístup umožňují svým klientům přes internet. 
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Vztah k zákazníkovi je založen na poskytování služby, jejíž parametry jsou definovány 

pomocí dohody o úrovni poskytovaných služeb – SLA (Service Level Agreement). Aplikaci 

si může předplatit a používat mnoho zákazníků najednou. Poskytovatel provádí správu a 

údržbu aplikace. Zákazník využívá aplikaci na svém vlastním zařízení (PC) přes internetový 

prohlížeč. Mezi výhody ASP patří výhody outsourcingu. Záporem této varianty je 

problematika výkonu aplikace a nižší bezpečnosti, ztráta kontroly nad IT a možné problémy 

s integrací aplikací. [8] 

 

Obr. 1 – 7 Rozhodovací strom pro IS/ICT 

Zdroj: [8] 

1.7 Efektivnost IS 

Má-li být IS efektivní, musí existovat ve firmě zájem na dosažení zcela konkrétních 

přínosů a cíleně řídit proces zavádění a inovace IS/ICT. Při inovaci IS vznikají firmě nemalé 

náklady a ta se zajímá o návratnost těchto nákladů, o přínosy a o efektivnost nového 

racionalizovaného IS. Efektivnost lze spočítat jako rozdíl mezi přínosy a náklady (přínosy – 

náklady), ale srovnávání současných výdajů s budoucí očekávanou návratností není správné 

(time value of money), proto je třeba přepočítat náklady i přínosy na současnou hodnotu PV 

pomocí odúročitele na současnou hodnotu, podle vzorce: [4] 

PVn =  Y . [1/(1+i)n], (1 - 1)  

kde PVn je současnou hodnotou Y korun n let dopředu, i je diskontní sazba vyjádřená 

desetinně. Takto se vypočte PV pro každý rok zahrnutý do výpočtu a výsledek se sečte. 
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Samotná efektivnost se vypočítá jako rozdíl mezi současnou hodnotou přínosů 

a nákladů. Doba návratnosti se stanoví podle počtu let, kdy se kumulované náklady vyrovnají 

s kumulovanými přínosy. [4] 

1.7.1 Řízení přínosů 

Problém hodnocení efektivnosti informačních systémů a informačních 

a komunikačních technologií spočívá v tom, že neumíme dostatečně přesně a objektivně měřit 

přínosy informačních systémů narozdíl od nákladů. Protože přínosy se kumulují s celou řadou 

dalších faktorů působících na systém řízení a na celkovou efektivnost firmy či instituce a při 

zpětném hodnocení přínosů je obtížné určit, co do nich zahrnout, co je přínosem z nového 

informačního systému a co z jiných aktivit firmy či instituce. Jednou z možností řízení 

přínosů je sestavení matice řízení přínosů. [18] 

 

Obr. 1 – 8 Matice řízení přínosů  

Zdroj: [8] 

Po inovaci IS/ICT se mohou dostavit pozitivní očekávané výsledky, na jejich základě 

jsou nejčastěji posuzována investiční rozhodování nebo pozitivní neočekávané výsledky, 

které znamenají dodatečný přínos, který může být dále zvýšen využitím zkušeností do dalších 

projektů. 

Na druhou stranu můžou nastat také negativní očekávané výsledky, např. snižování 

stavu zaměstnanců, následná rekvalifikace pracovníků a nutné reorganizační změny, které se 

musí minimalizovat. Nebo negativní neočekávané výsledky, které samozřejmě nelze 

předvídat, lze se z nich však poučit. 
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Právě cílené řízení přínosů může výrazně ovlivnit účinnost IS/ICT. [18] 

1.8 Bezpečnost IS a ochrana dat 

V advokátní kanceláři se nacházejí velmi citlivá a důvěrná data, která je nutno ochránit 

před zneužitím neoprávněnými osobami, kdy hrozí nebezpečí kompromitace, modifikace 

nebo zničení dat. Aby byl informační systém bezpečný, musí chránit informace během jejich 

vstupu, zpracování, uložení, přenosu a výstupu proti ztrátě dostupnosti, integrity a důvěrností 

a po jejich likvidaci proti ztrátě důvěrnosti. Na bezpečnost je nutné nahlížet komplexně 

a zabezpečit IS ve všech jeho částech a na všech jeho rozhraních. [1] 

Možnosti napadení IS lze rozdělit na: 

 Úmyslné – vyzvídání, odposlech, pirátství, viry. 

 Nedbalostní – chyby operátorů, chybné vstupní data nebo programového 

vybavení, selhání HW, výpadek proudu. 

 Fyzické – působení hrubou silou. 

 Intelektuální – napadení slovní, pirátství.  

V dnešní době je velmi populární sociální inženýrství, což je způsob manipulace lidí 

za účelem provedení určité akce nebo získání určité informace. Termín je běžně používán ve 

významu nezákonného podvodu nebo podvodného jednání za účelem získání utajených 

informací organizace nebo přístup do informačního systému firmy. Ve většině případů 

útočník nepřichází do osobního kontaktu s obětí. [17] 

Škody, které můžou být způsobeny napadením IS se dělí na přímé, kdy dochází 

k vyzrazení obchodních záměrů a výsledků výzkumu a ke zvýšení nákladů na obnovení 

ztracených informací a nepřímé, kdy dochází ke ztrátě dobrého jméno podniku, nedodržení 

podmínek dodání nebo ke finančním ztrátám. [1] 

1.8.1 Kriminalita v oblasti IT/ICT 

Způsobů získávání informací a pronikání do IS je několik. V 95 % se používají 

technologické prostředky k získávání citlivých informací, např.: satelity, opis, kopírování, 

odposlech.  

Do kriminality v oblasti IT patří: [1] 
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 Neoprávněné užívání počítače či komunikačního zařízení, kdy je cizí počítač 

nebo technologie zneužívána kompetentní osobu, ale v neprospěch jejího majitele. 

 Neoprávněný přístup k datům z cílem získat utajované informace, kdy 

rozlišujeme profesionální PC špionáž (vojenskou, hospodářskou, politickou) od 

hackerů, kterých nezajímá materiální zisk, ale chtějí pouze prokázat své vlastní 

schopnosti k prolomení ochrany. 

 Krádeže technických prostředků, kdy jsou odcizeny počítače, jejich 

příslušenství, programové vybavení, komunikační zařízení a vlastní data.  

 Úmyslná změna v programech a datech zahrnuje vložení virů nebo jiných 

programů. 

 Zneužití PC k páchání jiné trestné činnosti, kdy neoprávněná a úmyslná 

manipulace s daty vede ke zkreslení daných údajů. 

Jiné podvody páchané v souvislosti s výpočetní technikou, kdy programátor vytvoří 

v rámci pracovního poměru program v kolektivu a po okopírování ho prodá pod svým 

vlastním jménem.  

1.8.2 Komponenty bezpečnosti IS 

Celková bezpečnost IS je dána bezpečností jednotlivých částí. Obsah bezpečnostní 

politiky musí pokrývat veškeré aspekty zabezpečení ochrany organizace, který schvaluje 

vedení organizace a její schválená podoba je závazná pro všechny zaměstnance. Bezpečnostní 

dokumentace podléhá pravidelným kontrolám bezpečnosti a revizím.  

 

Obr. 1 – 9 Komponenty bezpečnosti IS 

Zdroj: [8] 
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Systém bezpečnosti se skládá z: [1] 

Fyzické bezpečnosti, kdy se jedná o ochranu IS a jeho částí proti neoprávněnému 

vniknutí osob, definují se způsoby vyřazení již nepotřebných informací nebo médií, 

zabezpečuje se ochranu proti požáru, přírodním živlům, pohromám a haváriím. Příklady 

zabezpečení: bezpečnostní dveře, kamery, hlásiče, ploty, elektronická zabezpečovací 

signalizace (EZS), elektronická požární signalizace (EPS). 

Režimové bezpečnosti (organizační), která obsahuje bezpečnostní směrnice, normy 

a pravidla pro provoz IS. Úkolem této bezpečnosti je chránit informace, aby se zachovala 

jejich důvěrnost, integrita a dostupnost. Příkladem může být např.: spisová služba. 

Personální bezpečnosti, kdy se jedná o ochranu IS před jednáním pracovníků nebo 

před konkrétními událostmi způsobenými pracovníky. Např.: ředitel podniku a účetní nesmí 

být manželé, jestli žadatel o zaměstnání není špiónem jiné firmy. 

Hardwarové ochrany, kdy je věnována pozornost na výběr technických prostředků, 

na jejich spolehlivost a jejich zajištění okamžitým servisem, na kontrolu přístupu k těmto 

zařízením. Příklady: UPS – záložní zdroje, náhradní zdroj – diesel agregáty, klimatizace. 

Při ochraně HW osobních počítačů dochází k ochraně disku, která zahrnuje 

zabezpečení operačního systému (BIOS), řízení přístupu k souborům, adresářům a diskům, 

kontrolu platnosti hesla, mazání paměti RAM při odhlašování nebo napadení, HW šifrování 

disků, adresářů a souborů. 

Dalším prvkem zabezpečení jsou bezpečnostní karty. Toto řešení se nabízí v případě, 

kdy například na 1 počítači pracuje více uživatelů. Karta se zasune do volného slotu PC nebo 

serveru a řídí přístup uživatelů. Mezi bezpečností karty patří čipové karty, optické paměťové 

karty nebo identifikační karty, které se používají k identifikaci osob. Současná technologie 

podporuje magnetický proužek (klasická platební karta), čárový kód, bezdotykové 

technologie hands-free, v budoucnosti se počítá i s identifikací podle biologických 

charakteristik. 

Softwarové ochrany, která se zaměřuje na vyladění OS, kontrolu přístupu, 

autentičnosti a identifikace uživatele, rozdělení jeho pravomocí, sledování a záznam činností 

systémů a uživatelů. Například: uživatelské účty, přístupová práva. 

Při narušení bezpečnosti systém odhalí osoby, které se snaží dostat do systému 

a provede jistá opatření. Může se jednat o amatéry (náhodně objeví zranitelná místa), hackery 
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(usilují o prokázání svých schopností) nebo profesionální zločince (vedou útok neomezenými 

prostředky, např.: špionáž). Kontrola v Real time zjistí narušení bezpečnostních procesů, 

např.: uživatel zadá špatnou identifikaci, heslo, užívá terminál, program nebo transakce, na 

které nemá oprávnění a zavede definovaná opatření, např.: varuje uživatele, ale povolí mu 

další pokus, zablokuje počítač, odmítne přijímat nové příkazy nebo ponechá uživatele v jeho 

činnosti a upozorní bezpečnostního technika.  

Bezpečnosti dat jenž se zaměřuje na ochranu citlivých dat v souborech a v databázích 

proti chybám, poškození nebo zničení, virům a neoprávněnému přístupu. Bezpečnost dat 

chrání antivirové programy, firewally, updaty operačního systému a antispywary, které musí 

být na PC nainstalovány a zálohování dat.  

Zálohování je mechanismus, při kterém jsou vybraná data ukládána na jiné médium. 

V případě zničení jsou data obnovena ze zálohy. Základním pravidlem zálohování je, že 

záložní kopie musí být uloženy odděleně od zálohovaných dat. 

Bezpečnosti komunikačních cest, kdy se jedná se o ochranu komunikací mezi 

jednotlivými částmi IS prostředky IT, přenosné a komunikační techniky. Do bezpečné sítě je 

třeba zahrnout firewally, antivirové ochrany, aktualizace, přijetí bezpečnostních protokolů 

(Https, secure FTP, PGP pro elektronickou poštu, IPSec, VPN klient nebo certifikační 

autoritu pro bezdrátové sítě). Součástí je matematický vědní obor kryptologie, která se zabývá 

šifrovacími a kódovacími algoritmy. Dělí se na kryptografie (zabývá se navrhováním 

šifrovacích algoritmů) a kryptoanalýza (snaží se o prolomení šifrovaných algoritmů). Do této 

formy ochrany spadá šifrování, které může být symetrické nebo asymetrické a podepisování, 

jehož úkolem je zajištění dvou kryptografických funkcí nepopíratelnosti a integrity, např.: 

digitální podpis. 

Při zabezpečování nesmí být opomíjeny aspekty identifikace podle fyzických osobních 

charakteristik (otisk prstů, hlasový vzorek, oční sítnice), podle něčeho, co si uživatel 

zapamatuje (heslo, tajné číslo, speciální otázky) a podle něčeho, co si uživatel přinese 

(bezpečnostní karty, klíče) a autorizace, kdy po identifikaci uživatele musí být zajištěno 

autorizační schéma (zajištění oprávněnosti k využití jednotlivých systémů). [1] 

1.8.3 Normy a legislativa 

Legislativa a normy jsou vnímány jako působení reálného světa na zabezpečení 

IS/ICT [1] a vznikly jako požadavek na formalizaci postupů a dodržování pravidel při ochraně 
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dat. Celý systém celosvětové normalizace tvoří ISO (Mezinárodní organizace pro organizaci) 

a IEC (Mezinárodní elektronická komise). 

Pro oblast bezpečnosti informací byla rezervována norma ISO 27000, kdy klíčovým 

prvkem v řízení bezpečnosti se stává mezinárodní norma ISO/IEC 27001:2005 – Systém 

řízení bezpečnosti informací – Požadavky (Information Security Management Systems - 

Requirements), která definuje požadavky na implementaci systému řízení bezpečnosti 

informací. Definuje požadavky na utajení (důvěrnost) informací, jejich integritu a zajištění 

jejich dostupnosti. 

 Na začátku roku 2009 byl spuštěn proces aktualizace obou norem, který bude uzavřen 

v roce 2011 vydáním nových verzí.  

Legislativa ČR ohledně bezpečnosti IT se neustále vyvíjí. Nynější platné zákony jsou: 

Zákon 101/2000 O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. 

Zákon 412/2005 O ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 

Zákon 413/2005 O bezpečnosti informačních a komunikačních systémů  

a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi. 

Zákon 227/2000 O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů spolu 

s 495/2004 nařízením vlády, kterým se provádí zákon 227/2000 a vyhláškou Úřadu pro 

ochranu osobních údajů 378/2006 o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních 

služeb. [8] 
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2 Analýza současného stavu 

Advokátní kancelář Mgr. Marcela Zlámalová má živnostenské oprávnění od 3. 5. 

1996. Je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory ke dni 1. 7. 1996 a v seznamu 

správců krajského obchodního soudu v Brně ke dni 3. 5. 1996. 

2.1 Charakteristika advokátní kanceláře 

Advokátní kancelář poskytuje své služby na vysoké profesionální úrovni, rychle 

a zcela nezávisle. Při poskytování právních služeb spolupracuje s různými externími 

odborníky, zejména s notáři a soudními znalci. Kancelář rovněž spolupracuje s dalšími 

advokátními kancelářemi, zejména z důvodu zastupování u soudu v případě, že advokátka 

nemůže.  

Dynamika současného společenského vývoje sebou nese požadavky na kvalitní, 

vysoce odborné a flexibilní právní služby. Proto se snaží advokátní kancelář klientům 

nabídnout nejenom profesionální odbornost, ale i flexibilní, individuální přístup a soustavné 

osobní poradenství. Svým klientům poskytuje komplexní právní služby formou konzultací, 

připomínkováním a sepisováním smluv a jiných dokumentů, zastupování při obchodních 

jednáních s partnery klienta a v neposlední řadě v řízení před soudy, správními a státními 

orgány.  

Právní služby poskytuje v souladu s platnou právní úpravou s přihlédnutím 

k chystaným a jimi permanentně sledovaným legislativním změnám, které neustále 

monitoruje, dodržuje vysokou úroveň vypracovaných dokumentů a celkovou kvalitu jimi 

poskytovaných služeb ve snaze dosáhnout optimální řešení daného problému. 

2.1.1 Klientela 

Klienti AK jsou fyzické nebo právnické osoby. Tyto osoby jsou zastupování buď 

v civilním nebo trestním řízení. V civilním řízení se jedná o zastupování v oblasti občansko 

a obchodně právních vztazích. V trestním řízení je klient zastupován v oblasti trestního práva. 

Obviněný si může advokáta vybrat sám a sepsat s ním smlouvu nebo je mu advokát přidělený 

a zastupuje ho z úřední povinnosti, tzv. ex – offo.  
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2.1.2 Služby poskytované touto kanceláří 

Paušální zastupování 

Jeho podstata spočívá v tom, že klient platí dohodnutou částku v pravidelných 

intervalech. Za toto získává komplexní právní zajištění jeho podniku, včetně právních 

konzultací, zastupování před soudy a jinými orgány. 

Zastupování v konkrétních kauzách 

Jedná se o běžný model, kdy klient předloží k řešení konkrétní problém a advokátní 

kancelář jej zastupuje při řešení daného problému. 

Konzultace 

V tomto případě se jedná o běžné jednorázové konzultace nad konkrétním problémem. 

Typickým příkladem je volba nejvhodnější strategie při různých transakcích (např. 

v provázanosti na daňová hlediska), zvažování variant řešení apod. 

2.2 Popis současného způsobu práce 

Na základě rozhovoru se zákazníky, pozorování jejich práce a analýzy písemných 

materiálů byly zjištěny postupy, podle nichž AK funguje a které by měly být zhodnoceny 

novým systémem, a problémy s existujícím způsobem práce.   

Po příchodu klienta je advokát seznámen s okolnostmi případu a pokud existuje právní 

řešitelnost daného případu, je s klientem sepsána příkazní smlouva, která obsahuje údaje  

o klientovi jako je jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo a kontakt a stejné údaje o protistraně. 

Dále tato smlouva upravuje náležitosti klientových požadavků, které za něho bude advokát 

vyřizovat, v jakých záležitostech bude klienta zastupovat a jaká odměna bude advokátovi 

náležet, tzv. advokátní tarif. Tento je upraven ve vyhlášce č. 177/1996 Sb.1  Podle této 

vyhlášky má advokát nárok na odměnu, která se dělí na smluvní a mimosmluvní, a na náhradu 

hotových výdajů. Smluvní odměna je dohodnuta mezi advokátem a klientem v příkazní 

smlouvě. Mimosmluvní odměna se řídí vyhláškou č. 277/2006 Sb.2  

                                                
1 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996  o odměnách advokátů a náhradách 
advokátů za poskytování právních služeb 
2 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 277/2006 Sb. ze dne 31. května 2006 kterou se stanoví paušální sazby 
výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů 
v občanském soudním řízení   
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Tyto údaje spolu s procesní plnou mocí k zastupování klienta se vloží do tvrdého 

přebalu. Tímto se založí spis klienta, který se označí rodným číslem klienta a spisovou 

značkou. Tato značka se skládá z čísla/roku/písmena. Písmeno je buď c (v případě civilního 

řízení) nebo t (v případě trestního řízení). Spis dále obsahuje různá vyjádření, rozhodnutí, 

důkazní materiál nebo listiny od správních úřadů a znalců, rozhodnutí a usnesení a je uzavřen 

dokladem o zaplacení za služby.  

Po ukončení právních služeb se tento spis vyřazuje do archivačních boxů. Tyto boxy 

se označí archivačním číslem, které se skládá z  písmena C, čísla a roku archivace. Boxy jsou 

umístněny ve skříni a je o nich proveden zápis v soupisu uloženém v počítači, v knize klientů 

a v knize příkazních smluv, které jsou vedeny v sešitě.   

Veškeré materiály jsou pouze v listinné formě. AK nevyužívá služeb a výhod 

informačních systémů pro advokátní kanceláře. Tento způsob práce vede ke zbytečné ztrátě 

času, k nekonzistenci dat a zvyšuje obtížnost práce. 

2.2.1 Analýza jednotlivých oblastí činnosti 

Účetnictví je zajišťováno externí firmou. Tato každý měsíc zpracovává mzdu 

asistence, spravuje vyúčtování DPH a roční vyúčtování daně z příjmů na základě podkladů, 

které jsou jí předány v papírové podobě. 

Fakturace je prováděna pomocí programu Excel, kdy je vyplňována šablona 

a následně je vytisknuta. Faktura je vytisknuta ve třech vyhotoveních – pro klienta, účetní 

a pro uložení do spisu. Ve faktuře jsou údaje o počtu úkonů, které byly provedeny a o ceně za 

ně. Dále jsou zde zúčtovány další náklady - ke každému úkonu je připočítána paušální částka 

za poštovné, telefonní poplatky, atd. a částka zaplacená za kolky, pokud byly kupovány 

a cestovné. Celková cena uvedená ve faktuře je zpracována pomocí programu Justtariff. Může 

docházet k chybám v důsledku špatného vyplnění údajů, k vyplnění neúplných informací 

a neprovázanosti jednotlivých dat.  

Pokladnu spravuje asistentka. Příjmové a výdajové doklady jsou psané ručně, což je 

časově náročné a neefektivní a musí se hlídat číslování a správnost údajů. Doklady jsou 

předávány účetní ke zpracování a kopie jsou uloženy do spisu, pokud se k němu váží. 

Pro správu běžného účtu v bance je využíváno internetového bankovnictví, pomocí 

něhož jsou uskutečňovány a kontrolovány příchozí a odchozí platby. Každý měsíc je navíc 

AK zasílán výpis z tohoto účtu, který je také předán účetní. 
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Evidence klientů je vedena v papírové podobě, kdy se údaje o klientovi zapisují do 

knihy klientů, která je abecedně uspořádána. U každého klienta se vedou informace o jeho 

jméně a příjmení a o jeho kontaktních údajích, dále se zde napíše, o jakou věc se jedná, 

spisová značka a po skončení právních služeb se doplní datum vyřazení spisu a značka 

archivačního boxu. Tato forma vedení evidence je neefektivní a málo přehledná. Hledání 

v takovém soupisu je časově náročné a namáhavé, protože nejdříve se musí vyhledat klient 

a číslo jeho spisu a podle udaného čísla tento spis najít ve skříních nebo v archivačních 

boxech. Evidence klientů je nepřehledná a neexistuje vazba na prováděné úkony a ostatní 

vzniklé náklady. 

Evidence spisů je vedena také v papírové podobě v knize příkazních smluv. Tato je 

vedena podle roku, kdy byl spis založen. U každého spisu se vedou údaje o klientovi, o věci, 

ve které je zastupován a po skončení právních služeb se zapíše datum vyřazení a číslo 

archivačního boxu. Vyhledávání ve spisech probíhá tak, že se najde spisová značka daného 

spisu a tento se dále hledá ve skříních v šanonech nebo v archivačních boxech. 

Archivace probíhá tak, že se nejdříve spisy seřadí podle abecedy a ve Wordu se sepíše 

seznam, který obsahuje jméno klienta a protistrany, věc a spisovou značku. Tento seznam se 

označí archivačním číslem a datem vyřazení, které se dále zapíší k danému klientovi 

a k danému spisu do knihy klientů a do knihy příkazních smluv. Spisy se ukládají podle 

abecedy do archivačních boxů, které jsou označeny archivačním číslem. Samotná archivace 

spisů je časově velmi náročná činnost, které musí být vyhrazen v pracovní době potřebný čas, 

který by mohl být věnován klientům, proto se vyřazené spisy kupí a musí být najata externí 

pracovnice, která s archivací pomůže, čímž vznikají AK další náklady na provoz. 

Neexistuje elektronická podoba listinných dokumentů, což má za následek hledání 

v šanonech a neustálou manipulaci s nimi, což má vliv na přehlednost a čitelnost údajů ve 

spisech. Je to také časově náročné a namáhavé. 

Administrativní náklady jsou evidovány pomocí sbírání a ukládání daňových dokladů, 

které jsou předány účetní. Náklady na dopravu se vyčíslují pomocí šablony, která je ve 

formátu .xls a následně je vyúčtování vytisknuto ve dvou vyhotoveních – jedno pro účetní 

a jedno pro uložení do spisu. Poštovné se eviduje pomocí poštovního archu, který je pak 

předán účetní. 

Oblast poskytování informací potenciálním i stávajícím klientům je uskutečňována 

prostřednictvím telefonu, pošty a e-mailu. Pro paušálně zastupované klienty sepisuje 
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asistentka na jejich výzvu přehled o stavu prováděních právních úkonů. Tato činnost jí zabírá 

příliš mnoho času, protože musí dané informace vyhledávat v samotných spisech a nemá 

k dispozici žádnou evidenci k tomu určenou. AK nemá své webové stránky. 

Neexistuje provázanost údajů, dochází k redundanci dat, manipulace s daty je náročná 

jak po fyzické, tak časové stránce. Práce je neefektivní, nepřehledná a „out“ v dnešní 

informační společnosti.  

2.3 Funkční model pro analýzu současného stavu systému 

Funkční struktura popisuje současný stav IS z hlediska dynamiky v datových tocích. 

Je vyjádřena pomocí DFD, kontextového diagramu a DFD. 

FSD současného stavu  

 

Obr. 2 – 1 Diagram funkční struktury současného stavu  

Zdroj: Vlastní 

V tomto diagramu jsou zachyceny jednotlivé funkce systému AK.  

F1 – Sepsání PS: S klientem, který hledá v advokátní kanceláři právní služby, je 

sepsána příkazní smlouva, která obsahuje údaje o klientovi a vymezuje právní služby spojené 

s klientovými požadavky a je zde stanovena cena za tyto služby. 

F2 – Archivace PS: Po provedení právních služeb je příkazní smlouva uložena do 

archivačního boxu. 

F3 – Zaevidování klienta: Na základě příkazní smlouvy a údajů v ní je daný klient 

zaevidován v knize klientů 

F4 – Archivace údajů o klientovi: Údaje o klientovi jsou v advokátní kanceláři 

archivovány v soupisu klientů uloženém ve wordovském dokumentu. 

F5 – Provedení PÚ: Advokátní kancelář vykoná sjednané právní služby. 
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F6 – Zúčtování dalších nákladů: Při výkonu právních úkonů vznikají advokátní 

kanceláři další náklady, které nebyly vyčísleny v příkazní smlouvě. Může se jednat např.: 

o kolky, cestovné, apod. Tyto náklady jsou zúčtovány a vyúčtovány klientovi. 

F7 – Zúčtování a platby: Zúčtuje se celková částka k zaplacení, která se skládá 

z částky dohodnuté v příkazní smlouvě a z částky dalších nákladů. Na základě těchto údajů je 

vystavena faktura. 

Kontextový diagram 

 

Obr. 2 – 2 Kontextový diagram systému 

Zdroj: Vlastní 

Kontextový diagram zachycuje podstatu advokátní kanceláře a indikuje, které prvky 

jsou uvnitř a vně systému. 

Klient hledá u AK právní pomoc. Sděluje údaje o své osobě a svém problému. 

Probíhají konzultace s advokátkou a je formulován požadavek na právní úkony. Pokud jsou 

splněny právní předpoklady případu, je s klientem sepsána příkazní smlouva. Na základě této 

smlouvy je vykonána právní pomoc.  

Advokátní kancelář za provedené služby vyúčtuje klientovi fakturu. Tato je klientem 

zaplacena buď hotově nebo bezhotovostně na účet AK, která je o této transakci informována 

bankou na základě výpisu z účtu.  

DFD současného systému 

Diagram datových toků byl vytvořen v CASE nástroji S - Designor ProcessAnalyst 

a modeluje procesy stávajícího systému. Tento nástroj zcela pokryl potřeby související 

s namodelováním současného způsobu práce ve firmě. Byly určeny datové toky, které 
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prezentují pohyb dat mezi jednotlivými procesy, jednotlivé činnosti zpracovávající data 

(procesy), zdroje, které určují původ a cíl dat a datové úložiště pro uložená dat.  
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Obr. 2 – 3 Diagram datových toků současného stavu systému 

Zdroj: Vlastní 

Jednotlivé procesy v současném stavu systému jsou zachyceny pomocí oválů, určení 

jsou označeny obdélníkem, datové toky spojnicí s šipkou a datová úložiště, jenž reprezentují 

data uložená v šanonech, vodorovnými čárami s chybějícími vertikály. 

S klientem je sepsána příkazní smlouva na základě jeho požadavků na právní úkony. 

Tato se zaeviduje a po skončení právních služeb se v AK archivuje. Na základě této smlouvy 

se zaeviduje klient zápisem jeho údajů do knihy klientů a tato se dále v AK archivuje. V této 
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smlouvě se dohodnou klient s advokátem na výši smluvní částky za provedené úkony a tato je 

zúčtována. 

Advokát na základě smlouvy provede pro klienta právní úkony. Při těchto úkonech mu 

vznikají další náklady (např.: poštovné, telefonní poplatky, kolky, cestovné, atd.), které si 

advokát vyčíslí. 

V procesu zúčtování a platby je klientovi vyfakturována částka, která se tedy skládá ze 

smluví částky a z částky dalších nákladů. Zaplacením celkové částky je celý proces ukončen. 

2.4 Hardwarové vybavení 

V advokátní kanceláři se nacházejí dva stejné typy počítačů. Jeden je v kanceláři 

advokátky a druhý je v kanceláři asistentky. Tyto počítače jsou propojeny síťovým kabelem. 

Jedná se o architekturu peer – to – peer. Oba jsou připojeny k internetu přes modem a sdílí 

multifunkční inkoustovou tiskárnu. Počítače jsou již v dnešní době nedostačující a pro práci 

pomalé, proto vznikla potřeba na nákup výkonnějších zařízení a zlepšení celé sítě, aby 

nemusel být stále zapnutý centrální počítač, pokud se na něm nepracuje. 

Pracovní stanice a celá síť je spravována externí fyzickou osobu.    

2.5 Softwarové vybavení 

Počítače mají nainstalovaný operační systém MS Windows XP Professional  

a Microsoft Office Professional 2003.  

Kancelář používá zejména tyto programy a webové rozhraní  

Outlook express: tento e-mailový klient je součástí MS Windows a je používán pro 

komunikaci s klienty, institucemi a okolím.  

MS Word: v tomto textovém editoru se nachází šablony smluv a různých tiskopisů pro 

usnadnění práce s klientem a seznam klientů s jejich číslem zařazení a posléze se přidává číslo 

vyřazení z archivace. 

MS Excel: v tomto tabulkovém editoru jsou sepisovány faktury, cestovní příkazy  

a je prováděno vyúčtování služebních cest podle vytvořených šablon.  

MS Outlook: tento program je součástí balíku Microsoft office. Je používán jako 

osobní organizér času, úkolů a poznámek.  
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Adobe Reader 7.0: v tomto programu jsou sepisovány návrhy na zápis do obchodního 

rejstříku. 

Beck – online je modulárně řešený systém právním informací zaměřený na občanské, 

trestní, odchodní a finanční, ústavní a správní, justiční a procesní právo. Obsahuje zákony, 

vyhlášky a právní předpisy a další významné tituly nakladatelství obohacené o komentáře 

a chystané změny.  

Justtariff je licenční počítačový program, který slouží zejména k výpočtu odměn 

advokátů dle vyhlášek pro nesmluvní úhradu nákladů za provedené úkony. Pomocí tohoto 

programu advokátní kancelář vyúčtovává celkovou částku včetně všech nákladů souvisejících 

s provedenými úkony. 

Datová schránka je využívána pro komunikaci v případech, kdy je advokát správcem 

konkursní podstaty.  

2.6 Bezpečnost  

V rámci fyzického zabezpečení je advokátní kancelář vybavena alarmem. Po 

softwarové stránce je přístup k datům hlídán pomocí uživatelských účtů, které jsou 

spravovány v rámci MS Windows XP Professional. Přístupová práva nejsou nijak ošetřena 

a obě zaměstnankyně je mají stejná. 

Oba počítače jsou vybaveny antivirovým programem AVG Anti – Virus Business 

Edition 9.0, bránou firewall systému Windows. OS je pravidelně updatován a antispywarem 

Ad-Aware. 

2.7 Určení požadavků  

Podle analýzy současného stavu způsobu práce a na základě skupinového rozhovoru 

se zaměstnanci AK byly definovány požadavky na nový systém, který by měl umět vést 

informace o klientech, o příkazních smlouvách, o protistranách, o jednotlivých úkonech 

a evidovat adresář. Dále by měl usnadnit vyúčtování za právní služby a fakturaci.  

Evidence klientů a protistran 

 Systém by měl umožnit vkládání informací o klientech a jejich protistranách 

(fyzických i právnických osobách) a jejich následné jednoduché vyhledání. Adresy klientů 

a protistran by měly být ukládány do adresáře.  
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Evidence příkazních smluv 

Evidence příkazních smluv by měla mít návaznost na evidenci klientů, protistran, 

úkonů, na správu dokumentů a vytváření faktur. Mělo by být umožněno jednoduché 

vyhledávání potřebných informací souvisejících s daným spisem. 

Zúčtování a platby 

Aplikace by měla umožnit celkové vyúčtování za právní služby, které musí obsahovat 

částku sjednanou v příkazní smlouvě a ostatní vzniklé náklady a fakturaci. 

Správa dokumentů  

Vznikl požadavek na rychlejší transformaci papírových dokumentů do digitální 

podoby, aby se ušetřil čas a námaha při scanování stávajícím zařízením, a aby požadované 

dokumenty byly rychle vyhledatelné i v digitální podobě a nemusel se kvůli dokumentu 

prohledávat celý šanon ke spisu nebo archiv. 

Počítačová síť a technické vybavení 

Dalším požadavkem byla modernizace stávajícího technického vybavení, zejména 

toho hardwarového, jelikož jsou počítače již zastaralé, nedostačující a velmi pomalé. Toto 

vybavení by mělo umožnit zrychlit práci na počítači.  

Byl určen i požadavek na inovaci počítačové sítě, která by v budoucnu umožnila 

záměr AK, který souvisí s rozšířením jejich služeb v oblasti poskytování informací a zřízení 

přístupu k datům kdekoliv, kde je internet.  

Jelikož se v AK uchovávají velmi citlivá a choulostivá data, měl by nový systém 

poskytnou ochranu citlivých údajů před ztrátou, poškozením nebo zneužitím. 

2.8 Stávající informační systémy pro podporu činnosti advokátní 

kanceláře 

Na trhu se nachází celá řada produktů, které nabízí usnadnění správy agendy právní 

kanceláře. Avšak většinou jsou tyto produkty univerzálně řešené IS, které nepokrývají veškeré 

potřeby organizace a další modifikování dle potřeb stojí firmu vynaložení dalších nemalých 

nákladů. Tato univerzálnost plyne z faktu, že produkt většinou není vyvíjen ve spolupráci 

s advokátními kancelářemi, ale je vyvinut tak, aby se mohl modifikovat pro jiné organizace, 

které se zabývají jinou činností. Jednotlivé produkty se liší rozsahem datových struktur, 

nabídkou výstupů, dobou odezvy a přístupem.   
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V této kapitole jsou charakterizovány čtyři informační systému pro advokátní 

kanceláře – Synops IS, Jurisdix AK, AKWin a EVOLIO – Advokátní kancelář.  

2.8.1 SynopsIS 

 SynopsIS je ucelený univerzální modulárně řešení informační systém pro přehledné 

vedení agendy AK, který umožňuje evidenci klientů, advokátních spisů a činností s nimi 

spojených, zejména pak vykazování úkonů jednotlivých pracovníků (timesheety). Klade důraz 

na závěrečné vyúčtování a uzavření zakázky. Systém dále umožňuje evidovat poštu, dopravu, 

ostatní náklady, zálohy a vyúčtování. Samozřejmostí je adresář klientů. Navíc je systém 

možné rozšířit o moduly pro správu úkolů, plánování a správu dat (datové úložiště, správa 

pohledávek). Může být použit tam, kde skupina uživatelů pracuje na spisech, u kterých je 

třeba sledovat, co kdo na čem dělal. Bezpečnost dat je hlídána pomocí přístupových práv 

a hesel a funguje jako buď jako internetová aplikace nebo na lokálním počítači nebo serveru 

společnosti KOPML, s.r.o., která jej vyvinula. Je vytvořen na databázovém systému MySQL 

s využitím technologií PHP, Java Script a XML. [15] 

2.8.2 Jurisdix AK 

Jurisdix AK je software určen výhradně pro advokáty a advokátní kanceláře 

registrované u České Advokátní Komory, který byl vyvinut firmou Smitka. Obsahuje veškeré 

funkce umožňující práci, zápis a evidenci administrativní, právní i účetní, od založení spisu 

s nastavením typu advokátní odměny přes vystavování dokumentů, evidenci a fakturaci 

poskytnutých advokátních úkonů, úkoly a termíny, přehled přijaté a odeslané pošty ve věci 

spisu, hotové výdaje spojené se spisem a mnoho dalších. Umožňuje týmovou práci na 

úkolech, výkazy práce, přehledné tiskové výstupy usnadňující komunikaci s klienty, soudy 

a protistranami. Všechny moduly programu poskytují podrobné výstupy ucelených dat ve 

formě přehledných tiskových sestav. Každá osoba kanceláře si může definovat vlastní 

přístupové heslo, správce programu může naopak každé osobě AK nastavit přesná přístupová 

práva, s podrobným nastavením jeho možností, co může nebo nesmí v programu vykonávat. 

Jednou z hlavních výhod je možnost zachování stávajícího systému evidence dokumentů 

u jednotlivých klientů a spisů, není nutné je do programu opětovně zadávat, protože je umí 

nalézt a dále s nimi pracovat. Je tak umožněn případný přístup k dokumentům i přes síťová 

rozhraní (internet, e-mail apod.) s možností jejich úprav nezávisle na tom, zda je program 

spuštěn či nikoliv. Hlavními moduly tohoto systému jsou kauzy, administrativa, výkazy 
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činností, adresáře, dlužníci klientů, účetnictví a kniha jízd, které obsahují podrobné 

podnabídky. Každá osoba kanceláře si může funkce programu nastavit přesně podle svých 

požadavků a potřeb. Program svou koncepcí neklade na uživatele nároky na hlubší znalosti 

práce na PC, jeho rozhraní je příjemné a interaktivní. Pro nové zájemce je připravena 

zkušební verze programu dle vlastního výběru, která je plnou ostrou verzí, omezena je pouze 

na dobu používání 30-ti dnů. Po uplynutí této lhůty je možná aktivace programu po zaplacení 

ceny za licenci k užívání softwaru dle platného ceníku. Program je k dispozici 

v jednouživatelské verzi pro práci na jednom počítači i ve verzi síťové. [16] 

2.8.3 AKWin 

AKWin je systém, který byl zahrnut do řešení Versis, kterou vyvinula firma AutoCont 

CZ a.s. ve spolupráci se společností ASPI. Program  umí vést účetní, evidenci kanceláře 

a vytvořit daňové přiznání. Obsahuj členitou evidence klientů, spisů a protistran a umožňuje 

uživatelům komplexní evidenci práce na kauze, vícejazyčnou fakturaci, možnost vedení spisů 

i v cizích měnách, knihu jízd, korespondenci.  V produktu Versis je tento software instalován 

a zprovozněn na všech stanicích zahrnutých do provozu. Dodávka obsahuje základní instalaci 

a v případě specifických požadavků je připraven dorazit konzultant a vše nastavit přesně dle 

představ. Dokumenty týkající se spisů lze exportovat do MS Excelu aWordu. [11] 

2.8.4 EVOLIO – Advokátní kancelář 

EVOLIO – Advokátní kancelář byl vyvinut společností AVE Soft, s.r.o. pro 

evidenci spisů a aktivní správu AK. Jedná se o moderní informační systém, splňující řadu jak 

uživatelských, tak technologických požadavků, jenž jsou na takový IS kladeny včetně 

rozšíření funkcionality, díky modulární koncepci. Tento produkt úspěšně absolvoval testy 

kompatibility s Windows 7 a Vista. Hlavním úkolem tohoto systému je komplexní pokrytí 

činnosti AK a podporuje precizní vedení advokátního spisu, elektronickou evidence všech 

dokumentů a pošty, tiskové výstupy do Wordu, evidenci úkonů a nákladů advokáta, týmovou 

práci s úkoly, výkazy práce, podatelnu, importy a exporty, elektronické podání na soud, 

ARES, registr úpadců a je připraven k propojení na datové schránky. IS je postaven na 

standardech a technologiích Microsoft .NET a SQL databázi. Tato technologie umožňuje 

robustní řešení, schopné spolupracovat s mobilními aplikacemi a webovými službami. [12] 
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3 Návrh řešení racionalizace informačního systému 

Na základě analýzy současného stavu a určení požadavků na nový systém se došlo 

k názoru, že výše uvedené stávající systémy pro podporu činnosti AK nepokrývají zcela 

potřeby advokátní kanceláře nebo naopak obsahují moduly, které by tato kancelář nevyužila, 

a proto by nakoupený systém musel být dále modifikován. 

Proto se jako nejlepší varianta racionalizace IS jeví návrh vlastního řešení, protože 

vývojář již zná prostředí a kulturu celé organizace a navržený systém tak bude plně odpovídat 

jejím potřebám. Dále dojde k úsporám nákladů za nákup hotového řešení a roční licence s ním 

spojené.  

Racionalizace IS bude probíhat na jednotlivých prvcích IS ve dvou fázích. V první fázi 

dojde k návrhu IS a ve fázi druhé dojde k inovaci technického vybavení a počítačové sítě. 

3.1 Funkční model návrhu IS 

Pro návrh racionalizace IS byl použit funkční model, který byl vyjádřen FSD a DFD. 

V modelu byly znázorněny procesy, které se odehrávají uvnitř IS AK, a které se dále 

rozkládají na jednotlivé podprocesy. 

3.1.1 FSD nového systému 

Pomocí diagramu funkční struktury byl celý systém rozložen na dílčí celky a byla 

znázorněna hierarchická struktura jeho funkcí a podfunkcí.  

 

Obr. 3 – 1 FSD nového systému 

Zdroj: Vlastní 
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Z obrázku je vidět, že na první hierarchické úrovni se nacházejí funkce správa spisů, 

správa osobních údajů, správa dokumentů a zúčtování za služby, které se dále rozkládají na 

jednotlivé podfunkce.  

Popis jednotlivých funkcí FSD 

1 Správa spisů – Spis bude spravován asistentkou a bude tvořen údaji o příkazních 

smlouvách, o protistranách a o prováděných úkonech. 

1.1 Evidence PS – Údaje z příkazních smluv se budou evidovat. 

1.2 Evidence úkonů – Budou se evidovat identifikační údaje o právních úkonech, které 

AK bude vykonávat. 

2 Správa osobních údajů – Údaje o klientech a jejich protistranách budou spravovány 

asistentkou.  

2.1 Evidence osobních údajů – Budou se evidovat údaje o zastupovaných klientech a 

jejich protistranách. 

2.2 Evidence adres – V této evidenci se budou uchovávat kontaktní údaje na klienty 

a protistrany. 

3 Správa dokumentů – Přišlé dokumenty budou spravovány asistentkou.  

3.1 Evidence dokumentů – Budou se evidovat digitální dokumenty, které budou 

souviset s případem, např.: došlá pošta, rozsudky, apod. 

3.2 Archivace dokumentů – Budou se evidovat údaje o archivaci dokumentů, které 

souvisí s ukončeným případem.  

4 Zúčtování za služby – Celé zúčtování bude mít na starosti asistentka. V rámci 

vyúčtování se budou evidovat odměny za provedené úkony, s nimi související ostatní náklady 

a tyto se následně budou fakturovat. 

4.1 Vyúčtování odměny – Vyúčtovává se odměna, která je předem stanovena mezi 

klientem a advokátem. 

4.2 Vyúčtování nákladů – Vyúčtovávají se ostatní náklady, které AK vznikly při 

plnění právních úkonů, jedná se např.: o cestovné, kolky, apod.  

4.3 Fakturace – Na základě počtu provedených právních úkonů a výši odměn 

a nákladů se klientovi fakturuje celková částka, kterou musí uhradit. 
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3.1.2 DFD nového systému 

V této kapitole se nacházejí vypracované diagramy datových toků. Nejdříve byl 

vypracována kontextový diagram, který se nachází na vrcholu celé hierarchie, dále byl 

vytvořen diagram nulté úrovně a nakonec byly vytvořeny diagramy datových toků na vyšší 

rozlišovací úrovni. 

Kontextový diagram 

V tomto diagramu je znázorněn systém v kontextu s okolím. Jedná se o výchozí 

model, který plyne z analýzy hranic systému, okolí systému a potřeby interakce se svým 

okolím. 

 

Obr. 3 – 2 Kontextový diagram IS 

Zdroj: Vlastní 

Tento diagram indikuje informační systém advokátní kanceláře a prvky asistentka 

a klient, které jsou v ně tohoto systému. Klientem jsou zadány osobní údaje a požadavky na 

provedení právních úkonů a tyto jsou zaevidovány informačním systémem. Asistentkou jsou 

spravovány veškeré údaje nacházející se uvnitř tohoto informačního systému, tyto údaje jsou 

evidovány, aktualizovány a podle potřeby získávány. 

DFD nulté úrovně 

Na této úrovni byl vytvořen diagram nulté úrovně pro pochopení vzájemného 

propojení procesů správa spisu, správa osobních údajů, správa dokumentů a zúčtování za 

služby. 
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Obr. 3 – 3 DFD nulté úrovně 

Zdroj: Vlastní 

Osobní údaje, příkazní smlouvy a dokumenty budou spravovány externí entitou 

asistentkou, která je v diagramu označena obdélníkem. Na základě spisu dojde k zúčtování za 

služby. Součástí spisu budou příkazní smlouvy, osobní údaje, dokumenty, odměny a náklady. 

Jsou to datová úložiště, které se značí  vodorovnými čárami s chybějícími vertikály. Procesy 

jsou značeny kruhem. 

Na základě FSD byly vytvořeny DFD na vyšší rozlišovací úrovni - DFD pro správu 

spisu, správu osobních údajů, správu dokumentů a zúčtování za služby. 

DFD správa spisu 

V tomto diagramu jsou popsány datové návaznosti mezi jednotlivými podprocesy 

procesu správa spisů.  
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Obr. 3 – 4 DFD Správa spisů 

Zdroj: Vlastní 

Příkazní smlouvy a úkony budou asistentkou zaevidovány a následně podle potřeby 

budou získávány nebo aktualizovány. 

Příkazní smlouvy je datové úložiště, do kterého se budou ukládat informace, které se 

týkají platebních podmínek a archivace. V datovém úložišti úkony se budou ukládat podrobné 

identifikace právních úkonů, které zabezpečí, že nebude docházet k nekonzistenci dat při 

vyplňování smlouvy. Tyto jsou označeny vodorovnými čárami s chybějícími vertikály. 

Procesy evidence příkazních smluv, protistran a úkonů jsou procesy a jsou značeny 

kruhem. Externí entita asistentka je znázorněna obdélníkem. 

DFD Správa osobních údajů 

V tomto diagramu jsou znázorněny návaznosti mezi podprocesy procesu správa 

klientů. 
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Obr. 3 – 5 DFD Správa osobních údajů 

Zdroj: Vlastní 

Údaje o klientech a protistranách budou asistentkou zaevidovány do evidence 

osobních údajů a následně do evidence adres. Dle potřeby se údaje uvedené v evidencích 

budou aktualizovat nebo získávat k dalšímu použití.  

Do datového úložiště osobní údaje se budou ukládat údaje týkající se fyzických 

a právnických osob, které jsou AK zastupovány. Do úložiště adresy se budou ukládat 

kontaktní údaje klientů nebo protistran. Datová úložiště jsou znázorněny vodorovnými čárami 

s chybějícími vertikály. 

Procesy v tomto diagramu jsou evidence klientů a adresáře. Jsou znázorněny kruhem. 

Externí entita asistentka je znázorněna v obdélníku. 

DFD Správa dokumentů 

Datové návaznosti mezi podprocesy procesu správa dokumentů jsou znázorněny 

pomocí tohoto diagramu. 
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Obr. 3 – 6 Správa dokumentů 

Zdroj: Vlastní 

Dokumenty budou asistentkou zaevidovány do evidence dokumentů a následně budou 

údaje dle potřeby aktualizovány nebo získávány. Dále se v dokumentu budou uchovávat údaje 

o jejich archivaci, která se bude provádět po ukončení příkazní smlouvy. 

Do datového úložiště dokumenty se budou ukládat informace týkající se dokumentů, 

které se váží k jednotlivému případu. V diagramu je označeno vodorovnými čárami 

s chybějícími vertikály. Procesem v tomto DFD je evidence dokumentů a archivace 

dokumentů a je označen kruhem a externí entitou označenou obdélníkem je asistentka. 

DFD Zúčtování za služby 

Tento diagram je zaměřen na datové toky a procesy, které se nacházejí uvnitř procesu 

zúčtování za služby. 
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Obr. 3 – 7 DFD Zúčtování za služby 

Zdroj: Vlastní 

Odměny, které souvisí s provedenými právními službami budou zaevidovány a podle 

potřeby budou údaje o těchto odměnách aktualizovány nebo získávány. Dále budou 

zaevidovány ostatní náklady, které vzniknou při vykonávání právních úkonů a tyto budou dle 

potřeby dále spravovány. Tyto částky budou zapsány do faktur. Evidence jednotlivých entit 

bude spravována asistentkou. 

Datové úložiště odměny bude uchovávat informace týkající se stanovené odměny. 

Náklady jsou datovým úložištěm, do kterého se budou ukládat údaje, které souvisí s ostatními 

náklady, které vznikly AK při provádění právních úkonů. DÚ faktury bude uchovávat 

informace plynoucí z vystavených faktur. Tyto úložiště jsou znázorněny vodorovnými čárami 

s chybějícími vertikály. Procesy vyúčtování odměn, vyúčtování nákladů a fakturace jsou 

znázorněny kruhem. Externí entitou znázorněnou obdélníkem je asistentka. 
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3.2 Datový model návrhu IS 

Datový model byl vyjádřen pomocí E-R diagramu, který zachycuje jednotlivé entity 

systému, strukturu těchto entit a vztahy mezi nimi. Byl vytvořen pomocí CASE nástroje S – 

Designor DataArchitect, který byl vybrán kvůli jednoduchému ovládání. 

 

Obr. 3 – 8 ERD nového systému 

Zdroj: Vlastní 

 V tomto obrázku jsou uvedeny jednotlivé entity a jejich atributy, o kterých bude 

systém AK uchovávat informace. Podrobný popis jednotlivých entit se nachází v příloze č.1. 

Dále obrázek obsahuje informace o vztazích mezi těmito entitami.  
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 Touto značkou je označena kardinalita vztahu 1:N a jedná se o povinnou vazbu. 

 

Touto značkou je označena kardinalita vztahu 1:N, ale zde se jedná o vazbu 

volitelnou. 

Mezi osobními údaji a příkazní smlouvou je povinná vazba, protože každý 

zaevidovaný klient musí mít sepsanou alespoň jednu příkazní smlouvu. U osobních údajů se 

zadává vztah, který určuje, zda se jedná o klienta nebo protistranu. 

U osobních údajů se evidují adresy. Mezi těmito entitami je povinná vazba, protože 

každá osoba má adresu svého bydliště nebo kontaktního místa. 

Entita město vznikla, aby nedocházelo k redundanci dat. Protože v adrese se objevují 

údaje o stejném městě a jeho PSČ. 

Mezi entitami příkazní smlouva a úkony se jedná o vztah N:M, který byl vyřešen 

přidání slabé entity vazba na úkony, která přebírá primární klíče od silných entit příkazní 

smlouva a úkony. Každá příkazní smlouva eviduje minimálně jeden úkon, proto je vazba mezi  

nimi povinná.  

Na základě úkonů jsou evidovány odměny a náklady, kdy odměna je evidována vždy, 

ale náklady jen, pokud v souvislosti s úkony vznikly. Tento fakt vysvětluje, proč je mezi 

odměnami a úkony povinná vazba a mezi úkony a náklady vazba volitelná. 

Na základě příkazní smlouvy se dále vydává faktura, která obsahuje i údaje 

o bankovním spojení, které bylo vyřešeno další entitou, aby nedocházelo k redundanci údajů. 

Avšak bankovní spojení nemusí být uvedeno, pokud se jedná o fakturu, která je vystavena pro 

hotovostní platbu. 

Dále jsou k příkazní smlouvě evidovány dokumenty. V tomto vztahu se jedná 

o volitelnou vazbu, protože tyto dokumenty můžou a nemusí vždy existovat. 

3.3 Programové řešení 

Navrhovaný systém doporučuji vyvinout v programu MS Access, protože je tento 

součástí balíku MS Office, a tedy i dostupný pro AK bez toho, aby vznikly další náklady 

související s nákupem jiného nástroje. Navíc je toto prostředí zaměstnancům advokátní 

kanceláře dobře známé. 
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3.4 Inovace technického vybavení a počítačové sítě 

V další fázi racionalizace IS dojde ke změně struktury celé počítačové sítě a k inovaci 

technického vybavení.  

Inovace počítačové sítě  

Stávající počítačová síť pro kancelář znamená stále zapnutý centrální počítač, který se 

nachází v kanceláři advokátky, i přes její nepřítomnost a neumožňuje jim prohlížení souborů 

jinde než v kanceláři. Síť proto bude založena na architektuře klient/server, kdy na serveru 

budou uložena všechna data a přístup k těmto datům bude řízen pomocí přístupových hesel 

a přístupových práv. Tento server bude tedy sloužit jako centrální úložiště dat a navíc  

obsahuje FTP server3 umožňující přístup k souborům na dálku přes Internet. Server bude mít 

své zařízení UPS, aby byla zajištěna souvislá dodávka elektřiny po dobu až 60 minut pro 

uložení rozpracované práce, aby nedošlo ke ztrátě dat při výpadku proudu. Na inovaci 

počítačové sítě se bude podílet stávající externí pracovník, který bude i nadále pečovat o celou 

síť a navíc bude spravovat celý nový systém.  

Inovace hardwarového vybavení 

Stávající počítače jsou příliš pomalé, často „zamrzají“ a nadále zaměstnancům 

nevyhovují. Také se musejí častěji opravovat a formátovat. Proto budou nakoupeny 2 nové 

počítače a staré počítače budou vyřazeny. Pro usnadnění práce na počítači budou navíc 

dokoupeny 2 monitory, aby nemuselo docházet k ustavičnému přepínání oken.  

Bude koupen server a k němu dokoupeny 3 pevné disky, každý o velikosti 1TB 

a jeden externí disk pro zálohování dat o velikosti 320 GB. 

Dále bude koupen výkonný scanner, který zajistí rychlejší převod papírových 

dokumentů do digitální podoby a ušetří čas strávený scanováním dokumentů stávajícím 

zařízením, které je velmi pomalé a umožňuje scanování jen po jednom listu. 

Inovace softwarového vybavení 

Operační systém zůstává na obou počítačích Windows XP Professional. Dokoupen 

bude operační systém MS Windows Server 2008 pro podporu sítě, aplikací a webových 

služeb.  

Dále bude dokoupen antivirový program AVG File Server Edition 9.0 pro ochranu dat 

na serveru.  
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3.4.1 Zálohování a ochrana dat v síti 

V oblasti fyzické bezpečnosti bude informační systém chráněn před vniknutím 

neoprávněných osob stávajícím signalizačním zařízením. HW bude zabezpečen záložním 

zdrojem a bude řízen přístup k disku a ke správě operačního systému, kdy přístup k tomuto 

bude mít pouze administrátor celé sítě, tedy stávající externí pracovník.   

Data budou zabezpečena pomocí autentizačního a autorizačního schématu. Pro 

autentizaci se bude muset uživatel přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla. 

Autorizační schéma bude obsahovat roli advokát, do které budou spadat uživatelské účty 

advokátky a její asistentky.  

Zálohování bude probíhat pomocí nativního zálohování Windows. Data se budou 

zálohovat každý týden na externí disk a tento se bude ukládat mimo kancelář. 
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4 Zhodnocení navrhovaného řešení 

V této kapitole bude zhodnoceno navrhované řešení pomocí vyčíslení nákladů 

a přínosů a na základě vypočtené efektivnosti a doby návratnosti.  

4.1 Náklady 

Náklady potřebné k zhodnocení navrhovaného řešení se dělí na jednorázové 

a provozní. Jednorázové náklady souvisí se zahájením a vývojem projektu racionalizace IS 

a se spuštěním daného systému. Do těchto nákladů spadají náklady na HW, SW, školení, 

služby a ostatní. Do provozních nákladů spadají náklady na každodenní provoz IS, např.: 

toner, papír, média, servis, obnovu HW, elektrika, internet, licence, apod. 

Pokud by se advokátní kancelář rozhodla pro vývoj výše navrhovaného řešení, byla 

stanovena nabídka externím pracovníkem ve výši paušální částky 15 000 Kč na realizaci 

a implementaci aplikace.  

Na základě rozhovoru s externím pracovníkem, který má na starosti celou počítačovou 

síť a na základě jeho zkušeností bylo vypočítáno, že inovace sítě zabere 16 hodin práce 

a sazba za 1 hodinu je 250 Kč. K této práci bude ještě připočítána hodnota za materiál 

potřebný k vytvoření sítě (kabeláž, apod.). 

Jednorázové náklady jsou uspořádány v následující tabulce. 

Název položky Počet ks Cena/ks Cena celkem 

PC sestava Compaq 505 B 2 5 850 Kč 11 700 Kč 

Monitor BenQ 20" G 2020 HD 2 2 646 Kč 5 292 Kč 

Scanner Canon DR – 2580C 1 19 313 Kč 19 313 Kč 

Server D-Link DNS 343 1 12 350 Kč 12 350 Kč 

Disk Samsung SpinPoint F3 3 1 990 Kč 5 970Kč 

UPS Trust PW – 4100T 1000VA  1 1 650 Kč 1 650 Kč 
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MS Windows Server 2008 1 3 065 Kč 3 065 Kč 

AVG File Server Edition 9.0 1 1 116 Kč 1 116 Kč 

Externí disk Verbatim 320 GB 1 1 612 Kč 1 612 Kč 

Práce  X X 5 890 Kč 

Realizace aplikace X X 15 000 Kč 

Celkem X X 82 958 Kč 

   Tab. 4 – 1 Cenová kalkulace jednorázových nákladů 

Zdroj: [10] 

Režijní náklady na spotřebu toneru, papíru, médií, elektriky, internetu a telefonní 

poplatky se zavedením nového systému nezvýší. Dojde ale k navýšení nákladů na údržbu 

nového systému a celé počítačové sítě. Po konzultaci s externím pracovníkem bylo 

odhadnuto, že se doba potřebná pro údržbu zvýší měsíčně o 5 hodin, při sazbě 250 Kč/hodinu. 

Ročně náklady na údržbu vzrostou tedy o 15 000 Kč. 

Do provozních nákladů dále musí být zahrnuto zakoupení nového antivirového 

programu pro server, který zvýší náklady na licenci každý rok o 1 116 Kč. 

Provozní náklady jsou uspořádány v následující tabulce. 

Náklad Cena celkem 

Údržba 15 000 Kč 

Licence AVG File Server 

Edition 9.0 
1 116 Kč 

Celkem 15 116 Kč 

Tab. 4 – 2 Cenová kalkulace provozních nákladů 

Z tabulky 4 – 1 a 4 – 2 můžeme spočítat celkovou hodnotu nákladů, která činí 67 958 

Kč + 15 116 Kč = 83 074 Kč. 



 52 

4.2 Přínosy 

Mezi přínosy racionalizace IS můžeme zahrnout zefektivnění práce zaměstnanců, 

včasnější získávání informací, zvýšenou přesnost administrativních operací a konkurenční 

výhodu. Tato výhoda souvisí s faktem, že nový systém umožní přehlednější správu údajů 

o daném případu a kancelář tak může své klienty průběžně a rychleji informovat o stavu jejich 

případů. Tyto přínosy jsou prakticky neměřitelné, proto se neobjevují při výpočtu 

efektivnosti. 

Do přínosů, které můžou být stanoveny nebo změřeny, patří úspora pracnosti náhradou 

lidské práce počítačem, snížení chybovosti vstupů a úspora času při manipulaci s daty. S tím 

souvisí úspory nákladů, které nový systém přinese. Protože díky novému systému dojde 

k rychlejšímu vyhledávání a zpracování dat, ušetří se denně 1 hodina práce při získávání 

a předávání informací, kdy tato hodina je hodnocena průměrnou sazbou 200 Kč. Asistentka 

bude mít více času na archivaci spisů, proto odpadne potřeba si na tuto práci najímat 

externího pracovníka, tím odpadnou kanceláři náklady na jeho mzdu ve výši 1 000 Kč/měsíc.  

Dále dojde k ušetření času spojeného se scanováním dokumentů stávajícím zařízením 

díky novému rychlejšímu zařízení. Každý den tedy asistentka ušetří 1 hodinu práce, kterou 

nyní stráví u scanneru. Tato hodina je ohodnocena sazbou 60 Kč.  

Dalším přínosem bude ochrana dat v novém systému pomocí řízeného přístupu 

k datům a ochrana dat proti ztrátě nebo poškození díky pravidelnému zálohování. 

Činnost Úspora času za rok Úspora nákladů ročně 

Zpracování 

informací 

1 x 253 pracovních dní = 253 

hodin 
253 x 200 = 50 600 Kč 

Archivace spisů x 12 000 Kč 

Scanování 
1 x 253 pracovních dní = 253 

hodin 
253 x 60 = 15 180 Kč 

Celkem x 77 780 Kč 

Tab. 4 – 3 Očekávané roční přínosy 
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4.3 Efektivnost 

Efektivnost navrhovaného řešení byla vypočítá podle vzorce 1 – 1, protože je třeba 

přepočet nákladů i přínosů na současnou hodnotu. Ovšem do tohoto modelu výpočtu 

efektivnosti nejsou zahrnuty ty přínosy, které se nedají vyčíslit. Vypočtené údaje jsou 

znázorněny v následující tabulce. 

Rok 1 2 3 

a) Náklady Kč celkem 82 958 15 116 15 116 

- z toho jednorázové 67 842  x x 

- z toho provozní 15 116 15 116 15 116 

Náklady převedené na PV 82 751 15 041 15 003 

b) Přínosy Kč 77 780 77 780 77 780 

Přínosy převedené na PV 77 586 77 393 77 200 

c) Efektivnost ročně - 5 165 62 352 62 196 

d) Efektivnost kumulovaně - 5 165 57 187 119 383 

Tab. 4 – 4 Výpočet efektivnosti 

Vzorec pro výpočet současné hodnoty: 

(1 – 1) PVn =  Y . [1/(1+i)n], 

kde 

PV = současná hodnota 

Y = diskontovaná sazba 

i = diskontní sazba 0, 25 % Zdroj: ČNB ke dni 22. 4. 2010 

n = počet let 

Vzorec pro výpočet efektivnosti: 

Efektivnost = přínosy – náklady 
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V tabulce je vidět, že doba návratnosti investice je již druhým rokem. Pokud si 

advokátní kancelář vybere jako způsob racionalizace svého IS tento návrh, odpadnou jim 

hlavně náklady na licenci a údržbu aplikace. Dále díky tomuto návrhu dojde k modernizaci 

technického vybavení, které advokátní kanceláři již dosluhuje. Inovace počítačové sítě 

umožní advokátní kanceláři modernizaci v oblasti poskytování informací.  
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Závěr  
 

Tato diplomová práce se zabývá racionalizací informačního systému advokátní 

kanceláře. Cílem této diplomové práce je zanalyzovat současný stav systému advokátní 

kanceláře a na základě této analýzy a definovaných potřeb navrhnout racionalizaci 

informačního systému, včetně jeho struktury, aby se tato práce mohla stát podkladem pro 

inovaci IS advokátní kanceláře. 

V práci byly nejdříve uvedeny teoretické a metodologické východiska pro zpracování 

daného tématu.  

Dále byla provedena analýza současného stavu, kde byla advokátní kancelář 

charakterizována z hlediska její klientely a z hlediska služeb, které nabízí. Byl popsán 

současný způsob práce v této kanceláři a zanalyzovány jednotlivé oblasti činností. Pomocí 

funkčního modelu byl zanalyzován současný stav systému. Dále bylo popsáno technické 

vybavení advokátní kanceláře a bylo zjištěno, že hardwarové vybavení již nedostačuje 

potřebám kanceláře. Byly také určeny požadavky na racionalizaci systému pro podporu 

činnosti a na inovaci technického vybavení a počítačové sítě. Nakonec byla charakterizována 

stávající řešení pro podporu činnosti advokátní kanceláře, která jsou nabízena na trhu. 

Na základě požadavků bylo zjištěno, že jako nejvhodnější varianta inovace 

informačního systému se jeví vývoj vlastního řešení. Systém byl navrhnut pomocí 

strukturovaného přístupu. Racionalizace IS se podle požadavků advokátní kanceláře týkala 

návrhu samotné aplikace, inovace technického vybavení a inovace počítačové sítě. V práci 

tedy byla navržena inovace jak hardwarového, tak i softwarového vybavení a architektury 

počítačové sítě. 

V poslední kapitole bylo zhodnoceno navrhované řešení pomocí výpočtu efektivnosti, 

kdy byly vyčísleny náklady a přínosy související s navrhovaným řešení. Dle tohoto výpočtu 

byla stanovena i doba návratnosti investice, která je již druhým rokem. 

Tímto byly cíle kladené v úvodu diplomové práce splněny. 
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AK = advokátní kancelář 

DD = datový slovník 

DFD = diagram datových toků 

DS = datový sklad 

DÚ = datové úložiště  

ERD = diagram entit a vztahů 

FSD = diagram funkční hierarchické dekompozice  

GB = Gigabyte (jednotka objemu dat) 

HW = hardware 

ICT = informační a komunikační technologie 

IS = informační systém 

IST = informační strategie 

IT = informační technologie 

OS = operační systém 

PS = příkazní smlouva 

PÚ = právní úkon 

PV = současná hodnota 

STD = diagram přechodu stavů 

SW = software 

TB = Terabyte (jednotka objemu dat) 

UPS = nepřerušitelný zdroj energie (z angl. originálu  Uninterruptible Power Supply) 
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