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Anotace 

Tato práce má za cíl analyzovat a navrhnout logickou strukturu informačního 

systému v malé firmě. Nejprve se zabývá přehledem dostupných IS jako hotových řešení 

na trhu a přináší jejich stručnou charakteristiku. V dalším kroku analyzuje stávající situaci 

ve vybrané firmě, popisuje používaný ekonomický systém a způsob zpracování firemních 

agend a definuje nedostatky současného řešení této evidence. V závěrečné části je 

provedena analýza firemních procesů a datových toků a návrh obsahu a vzhledu formulářů 

a výstupních obrazovek plánovaného řešení. 

Klíčová slova: informační systém, analýza systému, datové toky 

 

 

 

 

Summary 

This work is intended to analysis and design of the Information System logical 

structure in a small company. At first it deals with the survey of available IS as a complete 

solution and their brief characteristic. In the next step it analyses existing situation in the 

chosen company and describes used economical system and the way of processing the 

company’s business. It defines the recent solution’s deficiencies of this filing. In 

conclusion, there is processed analysis of the business processes and data flows and 

suggestion of the content and insight of form and output screen of planned solution. 
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Seznam použitých zkratek 

APP – Aktivní pracovní plocha 
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CRM – Customer Relationship Management 
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EDI – Electronic Data Interchange 

ERP – Enterprise Resource Planning 

HTML – HyperText Markup Language 

IS – Informační systém 

ISDOC – Information System Document 

IT – Informační technologie 
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1 Úvod do problematiky, cíl práce 

Před rozšířením výpočetní techniky byla v podnicích hlavním aspektem prosperity 

a upevnění si pozice na trhu především plně automatizovaná výroba. S rozvojem v oblasti 

informačních technologií získávají firmy a podniky další, a to velice významný, prostředek 

pro konkurenční boj. IT přinášejí řadu prostředků, jak elektronicky sbírat, uchovávat, 

zpracovávat, přenášet a vyhodnocovat relevantní data. Díky tomu umožňují podnikům 

nejen efektivní nakládání s daty a informacemi při minimalizaci nákladů na jejich 

zpracování, ale především nabízejí možnost soustředit se maximálně na předmět podnikání 

a neplýtvat tak prostředky na podružné oblasti řízení podniku.  

Dříve bylo vlastnit výkonný informační systém výsadou spíše velkých společností, 

v dnešní době jsou však díky klesající ceně při zachování výkonu a vznikem mnoha firem 

zabývajících se problematikou vývoje IS tyto systémy dostupné téměř komukoliv. Aby 

však byl IS tou správnou investicí a opravdu podpůrným nástrojem, je třeba si zvolit 

takový, který se bude při co nejmenších nákladech co nejefektivněji soustřeďovat a 

podporovat požadovanou problematiku konkrétní firmy. Vedle možnosti zmíněný systém 

zakoupit jako hotové řešení však existuje také eventualita nechat si jej vytvořit na míru, 

což může být sice na jednu stranu časově a především finančně značně náročné, na druhou 

stranu však toto řešení umožňuje při správném provedení lepší podporu konkrétních 

podnikových procesů. 

Cílem práce je vypracování přehledu nejvýznamnějších komerčních IS určených 

pro malé a střední firmy, které jsou v současné době k dispozici na českém trhu, s výčtem a 

popisem jejich základních vlastností a modulů, s vyzdvižením jejich výhod a nevýhod a 

s ukázkou jejich uživatelského prostředí. Ve druhé části se zaměřím na analýzu situace 

v konkrétní firmě, potřeby uživatelky, používaný IS a způsob zpracování agend. Objasním, 

proč jsou některé stávající postupy a metody nevyhovující a IS nedostačující a nastíním, 

v jakém směru je třeba učinit změny. Na závěr provedu analýzu firemních procesů a na 

základě získaných poznatků navrhnu logickou strukturu budoucího informačního systému, 

který bude řešit problémy a nedostatky vyplývající z analýzy stávající situace. 
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2 Typové projekty pro IS malých firem 

V dnešní době je na trhu k dispozici nepřeberné množství nejrůznějších 

informačních systémů, ať už od českých, nebo zahraničních výrobců. Liší se od sebe jak 

cílovou skupinou uživatelů, pro které jsou určeny, tak i v oblasti podnikání, na kterou jsou 

zaměřeny a kterou podporují. Každý uživatel si tak může zvolit informační systém šitý na 

míru jeho podnikání, ať už se jedná o živnostníka zabývajícího se výrobou nábytku, nebo o 

účetní firmu.  

2.1 Pohoda 

Účetní a ekonomický software firmy STORMWARE je určen pro fyzické i 

právnické osoby. Umožňuje vést daňovou evidenci i účetnictví, vyhovuje jak plátcům, tak i 

neplátcům DPH.  Jde o modulární systém, což znamená, že sestává z několika částí – 

modulů, které společně spolupracují a jsou vzájemně provázané, ale zároveň na sobě 

nejsou závislé. Je oborově neutrální, je tedy vhodný nejen pro živnostníky a podniky, které 

se zabývají obchodem a poskytováním služeb, ale své uplatnění najde i u příspěvkových a 

nevýdělečných organizací. Systém Pohoda je k dostání v několika verzích lišících se podle 

obsažených modulů. [7] Ve verzi Komplet je složen z následujících modulů: 

 Adresář 

 Účetnictví nebo daňová evidence 

 Fakturace 

 Sklady  

 Mzdy 

 Kniha jízd 

 Majetek 

Modul Adresář umožňuje vyhledávání adres dle libovolných kritérií a následný 

tisk. Dokumenty určené pro konkrétního adresáta lze umístit v adresáři do jeho složky a 

uživatel tak má u každého klienta související dokumenty pohromadě. Veškeré položky 

v adresáři mají vazbu na modul účetnictví. 
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Modul Účetnictví slouží ke zpracování účetnictví podnikatelských subjektů a 

nevýdělečných a příspěvkových organizací. Program umožňuje jak účtování 

prostřednictvím předkontací, tak i přímé účtování na souvztažné účty. Umožňuje vytištění 

standardní účetní závěrky v plném i zkráceném rozsahu. V modulu Daňová evidence 

systém sám vypracovává peněžní deník na základě dat zapisovaných v agendách Banka a 

Pokladna, stačí zvolit pouze vhodnou předkontaci zaúčtování. Tento modul umožňuje také 

sledování nákladů a výnosů v členění na střediska nebo činnosti a zakázky. Program 

podporuje cizí měny a finanční analýzu. 

Modul Fakturace je optimalizován tak, aby uživatelům umožňoval co 

nejjednodušší a nejrychlejší zadávání dat a díky tomu zvýšil efektivitu práce. Systém 

Pohoda podporuje formát elektronické fakturace ISDOC pro export i import dat a 

umožňuje export dat do formátu PDF. 

V modulu Sklady umožňuje Pohoda vedení podrobné skladové evidence podle 

jednotlivých druhů zásob. Pro jejich oceňování je v systému použita metoda váženého 

aritmetického průměru. Pro použití v maloobchodě je možné aplikovat s vazbou na Sklad 

ještě samostatný modul Pohoda Kasa, který umožňuje spolupráci s pokladním hardwarem, 

jako je pokladní display, dotykový display, pokladní zásuvka, čtečka čárových kódů a 

tiskárna paragonů. 

V modulu Mzdy systém nabízí zpracování mezd pro malé podniky, ale i velké 

organizace nad 25 zaměstnanců. Podporuje také penzijní připojištění, životní pojištění a 

úrazové pojištění placené zaměstnavatelem. Mzdy jsou automaticky účtovány do deníku. 

Uživatelé mají k dispozici řadu tiskopisů, jako jsou Zápočtový list, Přihláška zaměstnance 

k pojištění nebo Přehled o vyměřovacích základech a pojistném, které jsou totožné s 

úředním vzorem, a stačí je tak pouze odevzdat na příslušném úřadě. 

Modul Majetek umožňuje evidování dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. Systém automaticky vypočítává a zaúčtuje daňové i účetní odpisy na základě 

zvoleného odpisového plánu a životnosti majetku. V případě leasingového majetku Pohoda 

určí splátky dle splátkového kalendáře a vypočítá daňově uznatelné náklady. V systému lze 

tisknout také inventární štítky. Mimo tyto moduly a v nich obsažené funkce nabízí systém 

také homebanking, podporu internetového obchodu, obsahuje REPORT Designer, což je 

nástroj sloužící k editování tiskových sestav. [22] Výhodou tohoto ekonomického systému 
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je přehledné uživatelské prostředí podobné produktům řady MS Office, které je 

znázorněno na obrázku 1.  

 

Obrázek 1   Ukázka uživatelského prostředí systému POHODA 

S těmito produkty dokáže Pohoda také datově spolupracovat. Program umožňuje 

několik způsobů nastavení, čímž nabízí přizpůsobení konkrétnímu uživateli. Pro urychlení 

zadávání dat lze vytvořit šablony typových dokladů, v takovém případě se pak většina 

položek dokladu vyplní automaticky. 

Díky své jednoduchosti jsou náklady na zavedení systému Pohoda a proškolení 

uživatelů minimální. POHODA maximálně usnadňuje každodenní práci díky 

propracovanému uživatelskému rozhraní, interaktivním průvodcům a rozsáhlému systému 

kontextové nápovědy. Pro zákazníky je navíc k dispozici škála služeb zákaznické podpory. 
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2.2 ABRA G1 

Produkt ABRA G1 společnosti ABRA Software a.s. je informační systém určený 

především pro menší firmy, neziskové organizace a živnostníky, kteří vedou daňovou 

evidenci. Stejně jako systém Pohoda je i ABRA řešena modulárně, díky čemuž umožňuje 

uživatelům pořídit si jen ty funkce, které opravdu potřebují a využijí, a snížit tak náklady 

na pořízení tohoto systému. Jádro ABRA G1 je tvořeno stejnými moduly jako Pohoda, 

obsahuje však navíc ještě moduly: 

 banka 

 pokladna 

 nákup a prodej 

 evidence pošty 

Modul Banka umožňuje elektronickou komunikaci s bankou a je charakteristický 

elektronickým zpracováním bankovních výpisů a platebních příkazů. Z agendy 

opakovaných plateb je možné automaticky generovat požadavky k provedení plateb dle 

různých kritérií. Součástí modulu je také homebanking pro většinu bank v české a 

slovenské republice a možnost zpracovávat více bankovních účtů v různých měnách.  

Modul Pokladna je provázaný napříč celým systémem. Přijatou hotovost lze 

propojovat s úhradou faktury či jiným dokladem. Agenda umožňuje vystavení pokladní 

příjemky a výdeje, nabízí řadu pokladních reportů s nabídkou proměnlivých výstupů 

z pokladní knihy nebo přehledy obratů za odběratele.  

V modulu nákup na sebe jednotlivé agendy logicky navazují a tvoří tak přirozenou 

cestu nákupním procesem. Systém umožňuje práci s dodavatelskými ceníky a nabízí 

funkce sloužící ke kontrole a zjištění nákupních cen, dodací lhůty a minimálního 

objednacího množství, čímž nabízí uživateli zefektivnění nakupování a přináší možnost 

zvolit si nejlepšího dodavatele. Vydané objednávky, přijaté faktury a příjemky na sklad 

mají mezi sebou vazbu, díky čemuž nabízí uživateli kontrolu kompletnosti dodávky a výši 

ceny. Systém umožňuje také elektronické zpracování dokladů ve formátu ISDOC, EDI a 

dalších B2B formátech. 

V modulu prodej nabízí tento IS kompletní podporu celého obchodního procesu od 

objednávek přes dodávky, fakturace a hotovostní prodeje, až po vyhodnocení prodeje. 
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Prodejní reporty vypracované systémem poskytují souhrnné i detailní informace o 

zákaznících, tržbách, struktuře odebíraných produktů a platební morálce. Systém rovněž 

umožňuje napojení celého prodejního procesu na e-shopy nebo jiné B2B kanály. [4] 

Modul Evidence pošty slouží především k evidenci došlé a odeslané papírové 

pošty. Systém pomáhá určit typ zásilky a výši poštovného na základě hmotnosti. Uživatel 

má možnost specifikace způsobu doručení. Protože je modul napojen na některé dokladové 

agendy v systému, je například možné vytvářet zásilky automaticky při vystavování faktur 

a jiných dokladů. Kromě ceníku České pošty je možné do systému importovat také ceníky 

jiných doručovacích či přepravních společností. [4] 

Kromě výše uvedených základních modulů je možné systém ABRA G1 rozšířit o 

tyto pokročilé: 

 Intrastat, EKO-KOM  

 maloobchodní prodej 

 restaurační prodej a gastrovýroba 

 Business Intelligence 

 servis 

 kompletace, SCM  

 CRM, call-centrum  

 projektová dokumentace 

 napojení na e-shop 

ABRA G1 využívá stejné databázové technologie jako pokročilé ERP systémy pro 

velké podniky, čímž přináší stabilitu a spolehlivost systému a zvýšenou ochranu dat. 

Výhodou tohoto systému je příjemné uživatelské prostředí, jehož náhled je na obrázku 2, 

intuitivní ovládání, dále pak možnost individuálního nastavení pro každého uživatele, 

automatické spouštění často používaných agend, schopnost pracovat s více agendami 

současně a exportovat data do mnoha různých formátů, jako XLS, XML, HTML, TXT, 

PDF a RTF.  
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Obrázek 2   Náhled uživatelského prostředí systému ABRA G1 

Tento IS dále umožňuje elektronickou komunikaci s úřady, podporuje práci 

s čárovými kódy v rámci celého systému a pomocí vlastního skriptovacího prostředí 

umožňuje úpravu nebo rozšíření stávající chování jednotlivých částí systému.  

Společnost ABRA Software a. s. dále nabízí tzv. poprodejní péči, která zahrnuje 

telefonickou e-mailovou HOT Line, uživatelské školení zdarma a automatické aktualizace 

systému, díky čemuž jej mohou všichni uživatelé používat naplno s garancí legislativní 

správnosti.  

2.3 Helios Red 

Ekonomický a účetní systém Helios Red společnosti Helios je modulární software 

určený především pro zpracování komplexních podnikových agend podnikatelů a malých 

firem. Umožňuje zpracovávat jak daňovou evidenci, tak i účetnictví. Opět disponuje 

stejnými moduly, jako systém Pohoda, navíc ovšem v základní verzi obsahuje: 

 Maloobchodní pokladna / Pokladní prodej 
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 Obchodní partneři – CRM 

 Upomínky, zápočty 

 Zakázky 

Modul Pokladní prodej je určen především pro podnikatele s maloobchodním 

prodejem. Navazuje na moduly účetnictví a obchodní partneři a je úzce propojen s 

modulem skladová evidence, bez kterého jej nelze provozovat. V modulu pokladní prodej 

je zpracovávána evidence zboží spolu s prodejem. Nabízí zobrazení sortimentu skladu, 

včetně zobrazení aktuální zásoby na skladu, koncové ceně, nebo okamžitého stavu 

finančních prostředků v pokladně. Umožňuje upravovat koncové ceny a používat slevy, ať 

už hromadně, nebo pouze na vybrané zboží. Tento modul podporuje využití speciálního 

hardwaru, jako je zákaznický displej, peněžní zásuvka, tiskárna pro tisk účtenek a 

paragonů a čtečka čárových kódů. Umožňuje také propojení několika pokladen. 

V modulu Obchodní partneři jsou zpracována data také z ostatních modulů a 

přináší tak základní informace o dodavatelích a odběratelích. U každého obchodního 

partnera lze zobrazit řadu důležitých dat, jako jsou údaje o korespondenci, sumarizované 

hodnoty vystavených, přijatých, uhrazených a neuhrazených faktur.  

      Modul Upomínky má vazbu na moduly Daňová evidence nebo Účetnictví, bez 

nichž nemůže být provozován. V první řadě nabízí množství přehledů o upomínkách úhrad 

jednotlivých faktur, vydaných penalizačních fakturách nebo o vystavených zápočtových 

listech. Přináší také možnost vystavení dokladu o uznání pohledávek a závazků a návrhy 

na vystavení upomínek a zápočtů včetně exportu do účetnictví. K dispozici je také 

zobrazení statistiky platební disciplíny u individuálních obchodních partnerů nebo sestava 

pohledávek dle jednotlivých odběratelů. 

Modul Zakázky slouží především obchodním a maloobchodním společnostem, 

které mají potřebu evidovat a vyhodnocovat zboží či služby vzhledem ke konkrétním 

dodavatelům z dlouhodobého hlediska. Tento modul je provázán s Účetnictvím, Skladem, 

Fakturací a Nákupem a Prodejem, díky čemuž umožňuje zobrazit doklady k příslušející 

zakázce, a to dokonce i několik let zpět. Systém Helios tak nabízí uživatelům sledování 

nákladů a výnosu jednotlivých zakázek a zadávání kalkulačních vzorců pro výpočet 

skutečných nákladů a výnosů na základě dostupných účetních dat. [11] 
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Předností systému je jeho velká flexibilita. Uživatel si může v jednotlivých 

modulech vybrat z velkého množství výstupních sestav, které je možné dále upravovat. 

Může si také zvolit vlastní řazení údajů, vytvářet součty, definovat filtry, které budou 

uplatněny při tisku sestavy, určit nadpis, barvu sloupce, zvolit zarovnání a font. Systém 

vyniká přehledným a pohodlným ovládáním, které je znázorněno na obrázku 3, dále pak 

nenáročnou údržbou a kvalitním zázemím a podporou silné firmy. Díky své otevřené 

architektuře je schopen spolupracovat s produkty třetích stran. Program umožňuje export 

výstupních dat do velkého množství formátů, jako jsou například HTML, PDF, TXT nebo 

do souborů MS Word a MS Excel.  

 

Obrázek 3   Náhled uživatelského prostředí systému Helios Red 

Systém Helios Red může každý uživatel přizpůsobit zakoupenými moduly svým 

potřebám, může si ale také vybrat některý z připravených balíčků.  Dále jsou k dispozici 

speciální produktové řady určené pro konkrétní typy podniků jako například účetní firmy, 
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maloprodej nebo velkosklad. Helios podporuje elektronickou komunikaci prostřednictvím 

portálu veřejné správy. Samozřejmostí je také kvalitní systém podpory HOT Line a 

pravidelný update. 

2.4 Money S3 

Money S3 je ekonomický a účetní program společnosti Cígler Software, určený pro 

firmy zabývajícími se nákupem, prodejem, výrobou nebo službami. Patří mezi 

nejrozšířenější systémy pro živnostníky a malé podniky. Opět je řešen modulárně a je 

k dostání v několika verzích, lišících se obsaženými moduly. Kompletní varianta Money 

S3 Premium sestává ze stejných modulů jako program Pohoda. Systém je pak dále možné 

rozšířit o Money Dnes.  

Spíše než o modul se jedná o nadstavbu původního systému, kterou využijí 

především manažeři společnosti, kteří potřebují mít okamžitou představu o aktuálním stavu 

firmy.  Tato aplikace uživatelům přináší aktuální finanční údaje o hospodaření společnosti, 

zaměřuje se také na oblast personalistiky, CRM, správy daní a skladových zásob. Ukázka 

výstupu z této aplikace je znázorněna na obrázku 4.  

Hlavním přínosem této funkce je zpřehlednění všech důležitých agend, jako jsou 

vystavené faktury, závazky a pohledávky, stav přijatých objednávek a stav hotovosti, čímž 

spolu s integrací s Microsoft Office napomáhají zefektivnění činností uživatele. [20] 

Ovládání systému Money S3 je snadné a jednoduché díky kombinaci 

nejmodernějších ovládacích prvků v kombinaci s APP. Vkládání dat urychlují tzv. typy 

dokladů, neboli šablony, které za uživatele vyplní často se opakující údaje. Například už 

jednou zadanou adresu může uživatel jediným kliknutím přenést do objednávky, faktury 

nebo dodacího listu, přičemž program sám provede automaticky všechny potřebné operace, 

jako je naskladnění nebo tisk dokladu. Pro výběr požadovaných dat slouží filtr umožňující 

konkrétní nastavení, přičemž často užívané filtry si uživatel může uložit. [30] 
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Obrázek 4   Uživatelské prostředí aplikace Money Dnes [19] 

Money S3 disponuje, stejně jako většina současných informačních systémů, 

snadným ovládáním a jednoduchostí a je tak vhodný pro většinu uživatelů. Nabízí 

jednoduchou a účelnou práci s daty a množství obvyklých i nadstandardních funkcí, avšak 

při zachování jednoduchosti systému. Klade pouze minimálními nároky na proškolení 

uživatelů a zavedení systému do užívání. Vyznačuje se jednoduchou a snadnou obsluhou, 

výborným poměrem cena/výkon, servisní sítí po celém území ČR a pravidelnou aktualizací.  

2.5 SAP Business One 

Toto softwarové řešení od společnosti SAP bylo vyvinuto především pro malé a 

střední firmy. Na rozdíl od verze pro velké firmy je SAP Business One řešen modulárně. 

Opět obsahuje stejné moduly, jako programy Pohoda a ABRA G1, kromě nich však ještě 

nabízí: 

 Výroba 

 Controlling 
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 Výkazy 

 Řízení servisu 

Modul Výroba nabízí uživatelům nástroje, které slouží k definicím víceúrovňových 

kusovníků, vytváření výrobních zakázek a poskytování informací o dostupnosti materiálů. 

K dispozici je také řada názorných grafů. [28] 

Modul Controlling umožňuje definování nákladových středisek a pravidel pro 

rozdělování nákladů a generování výkazů zisků a ztrát pro každé středisko. [28] 

V modulu Výkaznictví mají uživatelé možnost vytvářet sestavy pro každou oblast 

podnikání, včetně dodavatelských a odběratelských operací, cashflow, sumarizace 

kontaktů se zákazníky a přehledů účtování, skladových zásob, zůstatků na účtech a výkazů 

o cenách. Uživatelé si mohou zvolit z předdefinovaných výkazů nebo použít vlastní 

navržené sestavy. 

Modul Řízení servisu optimalizuje činnosti oddělení servisu, poskytuje podporu 

pro servisní operace a správu servisních kontraktů. Umožňuje plánování servisních aktivit, 

sledování komunikace se zákazníky a nabízí zákaznickou podporu a řízení obchodních 

příležitostí. [26] 

SAP Business One poskytuje rychlý a snadný přístup ke všem vnitropodnikovým 

informacím, dodává reporty a dokumenty nutné pro přijímání rozhodnutí pro všechny 

oblasti firmy a nabízí užitečné nástroje pro efektivní podporu každodenních procesů 

v oblasti nákupu, prodeje, účetnictví a dalších oblastech. SAP Business One dodává 

rozhodující informace pro to, aby bylo vedení firmy úspěšné. Ukázka uživatelského 

prostředí tohoto IS je na obrázku 5.  

Pro účely maloobchodu navíc systém nabízí komplexní přehled o zákaznících, 

podporuje správu dodavatelského řetězce a plánování poptávky pro zlepšení produktivity 

vedení zásob a eliminace vyprodání zboží. Dále integruje obchodní procesy v oblastech 

logistiky, prodeje a účetnictví. Výhodou použití systému SAP Business One je tak zlepšení 

dostupnosti produktů a lepší schopnost zachycení změny poptávky pro lepší správu 

nákladů a díky tomu zvýhodnění před konkurencí. Pomocí tohoto systému může uživatel 

také optimalizovat cyklus zásob a případně snížit zásoby bez rizika vyprodání. Mezi jeho 

přednosti patří také spolupráce s kancelářskými aplikacemi, hlavně tedy s MS Office, 



Markéta Pavlíková: Analýza a návrh IS pro malý podnikatelský subjekt 

 

2011                                                                                                                                13                                                                

zavedení tohoto systému je rychlé a používání neklade téměř žádné nároky na kvalifikaci 

uživatelů. [31] 

 

Obrázek 5   Analýza prodeje v informačním systému  SAP Business One [27] 

2.6 IS Karat Expres 

Tento produkt společnosti KARAT Software, a. s. je určen pro rozvíjející se malé a 

menší firmy, které mají omezené zdroje na pořízení informačního systému. Karat je 

plnohodnotný informační systém, který je schopen růst spolu s firmou a podporovat 

veškeré její činnosti napříč všemi podnikovými procesy. Jde opět o modulární řešení, 

prolínají se zde už výše popsané moduly systémů Pohoda a ABRA G1. Kromě těchto 

systém Karat obsahuje: 

 organizace  

 saldokonto  

 odbyt  

 objednávky  

 CRM  

Modul Organizace soustřeďuje veškeré společné číselníky systému. Probíhá zde 

jejich plnění a aktualizace. Číselníky jsou děleny do logických oblastí, příkladem je správa 
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obchodních partnerů, která obsahuje jejich jednoznačnou identifikaci, tedy IČO, DIČ, 

adresu, bankovní spojení, kontakty, zúčtovací údaje a sjednané dodací podmínky. Výstup 

z této funkce je znázorněn na obrázku 6. Dále jsou zde obsaženy informace o vlastní firmě 

a definice podnikové organizační struktury, sazby a kódy DPH, informace o zakázkách a 

ostatní číselníky, jako jsou měny, kurzovní lístky, banky, konstantní symboly a dodací 

podmínky. [16] 

 

Obrázek 6   Náhled funkce Obchodní partneři v modulu Organizace [12] 

Modul Saldokonto integruje nástroje, které jsou nástavbou finančního jádra. Tvoří 

ho průběžné kurzové rozdíly, haléřové vyrovnání a odpisy pohledávek. Výstupy z tohoto 

modulu poskytují informace o aktuálních stavech pohledávek a závazků. K jejich analýze 

je k dispozici řada sestav a přehledů. Dalším nástrojem je automatické generování 

haléřového vyrovnání. Systém automaticky zjišťuje a účtuje haléřové rozdíly 

z jednotlivých saldkontních případů. To je možné provádět průběžně a nebo hromadně.[17] 
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Modul Odbyt se zabývá pořizováním příjmových a výdajových dokladů a 

převáděcích listů, které jsou nástrojem pro jednoduché realizování meziskladových 

převodů. Jedná se speciální agendu sloužící k jednoduché evidenci přesunů mezi sklady 

s vazbou na vnitřní příjmové a výdajové listy. [15] 

Modul Objednávky slouží k evidenci přijatých a vydaných objednávek, poptávek a 

nabídek. Všechny tyto agendy jsou provázány s odběratelskými a dodavatelskými ceníky. 

Součástí modulu je také nastavitelná vazba na objednávkový či rezervační systém na 

úrovni skladového jádra. Další funkcí je automatické generování nabídek na 

základě poptávek, popřípadě objednávek na základě nabídek. [14] 

V modulu CRM je kompletně řešena problematika vztahů se zákazníky. Je zde 

vypracovávána evidence a podpora marketingových aktivit a k dispozici jsou také 

plánovací a vyhodnocovací nástroje, přehledy analýz a souhrnů. Tento modul rovněž 

obsahuje podpůrné funkce pro aktivní marketing firmy, jako je hromadné oslovování 

formou telemarketingu nebo hromadná korespondence. [13] 

Karat Express umožňuje nastavení, optimalizaci a následné zefektivnění firemních 

procesů. Předností tohoto systému je schopnost rychlého a přehledného zpracování 

velkého množství dat, možnost přehledných výstupů pro podporu řízení firmy a zisk rychlé 

kontroly nad náklady a výnosy.  

Výše uvedené informační a ekonomické systémy slouží k podpoře a zefektivnění 

podnikových procesů. Jádro těchto systémů je tvořeno v podstatě stejnými moduly a 

jednotlivé programy se od sebe liší pouze v doplňkových modulech a funkcích.  
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3 Analýza stávajícího stavu vedení firemních agend 

Ve své práci se zabývám firmou, jejímž předmětem podnikání je prodej školních, 

kancelářských a výtvarných potřeb, obalového a dárkového materiálu a jiného 

papírenského zboží. Firma byla založena v roce 1999 a v současné době nemá žádné 

zaměstnance, protože majitelka je schopna zvládat veškeré činnosti potřebné k zajištění 

provozu sama. Mezi hlavní dodavatele firmy patří společnosti KOH-I-NOOR Hardmuth, a. 

s., LUMA trading, s. r. o., ARIA-cards, Ditipo, a. s., Stil trade, s. r. o., JULA CZ, s. r. o., 

Anděl Přerov, s. r. o. a PANET, s. r. o. Mezi odběratele patří kromě drobných zákazníků 

také Městské kulturní středisko Frenštát p. R., Lidová škola umění, ASTRA – centrum 

volného času a Odborová organizace KOVO. Agendy související s finanční oblastí jsou ve 

firmě zpracovávány pomocí informačního systému, avšak evidence nakoupeného, 

skladovaného a prodaného zboží musí být v současnosti zpracovávány manuálně. 

3.1 Elektronicky řešené agendy 

Majitelka používá pro elektronické zpracování dat aktuální verzi účetního 

programu ÚČTO firmy Tichý a spol. Tento software je zaměřen především na vedení 

daňové evidence. Je určen pro živnostníky i firmy, pro plátce i neplátce DPH. Umožňuje 

vést jednoduché účetnictví pro neomezené množství firem, je proto vhodný také pro účetní 

firmy. Program není modulární, to znamená, že není možné pořídit jeho dílčí části, ale 

pouze systém jako celek. V programu ÚČTO jsou k dispozici funkce, které jsou zřejmé 

z obrázku 7.  

Jedná se tedy o funkce Finance, Inventář, Přehledy, Tiskopisy, Ostatní a Nápověda. 

Funkce Finance slouží uživatelům především pro vedení Peněžního deníku, zjišťování a 

evidenci stavu Závazků a pohledávek, evidenci DPH včetně možností zpracování 

kompletního přiznání k DPH a tisku příslušného formuláře. Majitelka v této funkci využívá 

kromě výše zmíněných agend také Dávkové pořízení, které slouží pro hromadné 

zaúčtování denní tržby v prodejně s možností editovat ji odděleně v závislosti na sazbě 

DPH. Agendu Opakované platby používá k automatickému generování příkazů k úhradě 

u plateb, které se opakují každý měsíc. Jsou to například úhrady sociálního a zdravotního 
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pojištění nebo leasingové splátky. Nástroj Kontroly je využíván vždy čtvrtletně při 

uzavírání DPH a ročně při podání daně z příjmů. Číselníky a Parametry, které slouží ke 

specifikaci a nastavení způsobu editace jednotlivých položek, jako například 

zaokrouhlování, jsou využívány spíše výjimečně. Nástroj Banka a hotovost, které nabízejí 

orientační součet maximálně pěti typů dokladů z peněžního deníku, nemají pro uživatelku 

žádné využití.  

 

Obrázek 7   Nabídka funkce Finance 

Možnosti funkce Inventář jsou zobrazeny na obrázku 8. Funkce umožňuje 

především evidenci Dlouhodobého hmotného majetku a drobného majetku. Obě tyto 

evidence majitelka plně využívá. Evidenci Zboží majitelka v programu ÚČTO 

nezpracovává. Ve firmě není k dispozici čtečka čárových kódů, která by majitelce 

umožňovala snadnější import dat a informací o zboží do programu, z toho důvodu by 

musela veškerou tuto činnost provádět manuálně, což je v případě, kdy jsou v prodejně 

stovky druhů zboží, značně neefektivní. Nevyužívá ani evidenci Materiálu a Výrobků, 

protože zde žádná výroba neprobíhá.  
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Obrázek 8   Nabídka funkce Inventář  

Nástroje obsažené ve funkci Přehledy, které jsou znázorněny na obrázku 9, slouží 

především pro účely účetní závěrky.  

 

Obrázek 9   Nabídka funkce Přehledy 

Tato funkce obsahuje všechny povinné sestavy a je schopna vytvářet další souhrnné 

přehledy o hospodaření firmy. Umožňuje filtrovat položky z peněžního deníku dle 

zvolených kritérií, nebo vytvořit přehledové sestavy a grafy v závislosti na zvoleném 
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období. Majitelka používá výstupy z těchto agend jednou za rok, vždy na konci účetního 

období. Funkce umožňuje filtrovat položky z peněžního deníku dle zvolených kritérií.  

Funkce Tiskopisy je zobrazena na obrázku 10. Tato funkce obsahuje vzory faktur, 

dodacích listů, poštovní poukázky, příkazy k úhradě, dále pak adresář dodavatelů a 

odběratelů a obchodní korespondenci. Mimoto obsahuje také Knihu jízd, která slouží 

k evidenci vozidel, zaznamenávání pracovních i soukromých jízd firemními vozidly, 

evidenci nákupu PHM, silniční daň a další záznamy o provozu. Všechny tyto nástroje 

majitelka plně využívá. Kromě toho program nabízí i předpřipravenou pracovní smlouvu, 

prohlášení poplatníka daně z příjmů, evidenční list, zápočtový list nebo několik variant 

výpovědí z pracovního poměru. Uživatel si může vybrat z několika variant výstupů, 

například PDF nebo HTML formát, a zvolený tiskopis dále upravovat. Funkce obsahuje 

také nástroj Úkoly sloužící k plánování činností a úloh. Majitelka tuto funkci nevyužívá, 

pro tyto údaje používá klasický diář. Od doby, kdy nemá žádné zaměstnance, 

nezpracovává ani tiskopisy související s jejich evidencí. 

 

Obrázek 10   Nabídka funkce Tiskopisy 

V části Ostatní jsou, jak je znázorněno na obrázku 11, obsaženy agendy jako mzdy, 

daň z příjmu, silniční daň, roční uzávěrka a kalkulačka.  
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Obrázek 11   Agendy v Ostatních funkcích programu ÚČTO 

K dispozici je také množství parametrů pro nastavení automatických záloh. Dále 

tato část slouží ke konfiguraci programu, umožňuje přechod k dalším účtovaným firmám. 

Uživatel si zde může sám při minimálních znalostech o programování v PC FANDu 

přizpůsobit sestavy, či vytvořit program umožňující připojit k Účtu další podprogramy a 

importovat data. Majitelka z této části využívá agendy Daň z příjmů, Silniční daň, Roční 

uzávěrka a Kalkulačka. Zálohování provádí manuálně vždy při ukončování programu a 

další funkce jsou pro její potřeby přebytečné.  

V poslední Funkci Nápověda je k dispozici podrobně zpracovaný uživatelský 

manuál, upozornění na důležité změny v zákoně, informace o licenci, nejčastější dotazy 

jiných uživatelů a odkaz na elektronickou HOT Line. Podrobná nabídka funkce Nápověda 

je znázorněna na obrázku 12.  

V případě potřeb lze tento základní systém rozšířit o moduly a funkce od externího 

dodavatele. V nabídce jsou například agendy Sklady, Kurzy, Převody adres mezi 

účtovanými firmami, Spolupráce s pokladnami OMRON, Evidence reklamací a 

Homebanking. Výrobcem těchto modulů a doplňků je firma Zet-Ro-Zet. 
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Obrázek 12   Nabídka ve funkci Nápověda 

Mezi výhody systému ÚČTO patří nenáročnost na hardwarové a softwarové 

vybavení. Tento program lze provozovat i pod operačním systémem MS DOS, avšak 

majitelka pro jeho provoz využívá OS Windows XP. K systému je výrobcem poskytován 

každoroční upgrade aktualizovaný dle nejnovější legislativy za zvýhodněnou cenu. 

V případě změny v zákoně v průběhu roku má uživatel možnost nastavit legislativní 

parametry sám, nebo z internetu stáhnout a nainstalovat aktualizaci. Výrobcem je zdarma 

poskytován registrovaným uživatelům vynikající servis, bezplatné konzultace, firemní 

zpravodaj a další služby. K dispozici je také rozsáhlá síť spolupracujících firem, které 

nabízejí doplňkové programy a moduly, případně uživatelům poskytují služby a školení. 

Pracovat v systému je snadné a nejsou zde kladeny téměř žádné nároky na schopnosti a 

kvalifikaci uživatelů. 

Hlavní nevýhodou tohoto programu je až přílišná jednoduchost, v systému není 

možné pracovat s více agendami současně. K ovládání stačí pouze klávesnice, což nemusí 

vyhovovat uživatelům zvyklým používat převážně myš. Uživatelské prostředí v ÚČTU 

není příliš atraktivní, program také postrádá schopnost spolupráce s MS Office. 
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3.2 Neautomatizované agendy 

Kromě agend zpracovávaných výše zmíněným účetním systémem majitelka ručně 

zpracovává agendy související s pořízením a prodejem zboží. Při příjemce zboží musí na 

došlé faktuře spočítat prodejní cenu pro každý druh zvlášť, a to z důvodu lišící se marže u 

jednotlivých druhů zboží. Ta je různá kvůli rozdílným nákladům spojených s manipulací 

daného zboží (např. u prodeje kalkulátoru je při nákupní ceně 100 Kč marže např. 30 %, tj. 

30 Kč, a u papíru A4 pořizovací ceny 0,60 Kč je marže 65%) a vychází také z ceny u 

předešlé dodávky zboží, aby v případně zdražení nebyl skok v ceně příliš markantní.  

Ve firmě není používána čtečka čárových kódů, a není tedy možné elektronicky 

evidovat konkrétní prodané zboží, ale pouze celou utrženou částku. Pokladna, která je 

v současnosti v prodejně, umožňuje zaznamenávat pouze souhrnné částky rozlišené dle 

sazby DPH. Ty jsou pak na konci každého dne zapisovány do knihy tržeb. Je také nutné 

průběžně kontrolovat zásobu jednotlivých druhů zboží na skladě a v prodejně, aby mohlo 

být popřípadě včas objednáno. Tato kontrola probíhá formou neustálého fyzického 

přepočítávání množství konkrétního zboží.  

Veškeré statistiky o prodaném množství a frekvenci objednávání pro jednotlivé 

druhy zboží, především sezónní (jako je například vánoční a velikonoční zboží, školní 

potřeby před začátkem nového školního roku aj.), si majitelka vypracovává sama manuálně. 

Informace o předešlých objednávkách, výši objednaného a prodaného zboží si 

zaznamenává přímo do faktur, popřípadě do klasického poznámkového bloku. Při každé 

další objednávce takového zboží pak musí prolistovat své záznamy za několik let zpět, aby 

si vytvořila představu a odhad o tom, jaké množství bude třeba pro nadcházející období 

dodat. Jedna z ukázek poznámek je na obrázku 13, ostatní se nacházejí v příloze. 

Objednávání zboží probíhá především u dealerů jednotlivých dodavatelů, kteří 

dojíždějí do prodejny, výjimečně je objednávka zasílána pomocí e-mailu. Nesezónní zboží 

je objednáváno na základě aktuální potřeby, případně je objednáno větší množství 

v závislosti na nějaké akční nabídce. Není zde žádná koncepce a majitelka tak nemá úplný 

přehled o časovém vývoji v prodejnosti určitého zboží.  

Na základě výše uvedeného si myslím, že pro oblast daňové evidence a 

souvisejících agend je stávající ekonomický systém dostačující. Ovšem pro oblast evidence 
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množství a pohybu zboží je třeba navrhnout jiné řešení, které by přineslo úsporu času a 

zároveň pomohlo zlepšit přehled o stavu a pohybu zboží a umožnilo tak vytvořit koncepci 

pro množství a periodu objednávaného zboží, aby mohly být odpovídajícím způsobem 

uspokojeny potřeby zákazníků při co nejmenším vázání finančních prostředků. 

 

Obrázek 13   Ukázka poznámek o objednávce vánočního zboží 
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4 Ideový návrh logické struktury IS 

Za účelem návrhu informačního systému je třeba provést v první řadě datovou a 

procesní analýzu, pomocí které získáme ucelený komplexní pohled na budoucí systém. Pro 

znázornění procesů a datových toků, které ve firmě probíhají, použiji Yourdonovu 

strukturovanou metodu a počítačový program CASE studio 2.  

4.1 Procesní a datová analýza firmy 

Nejprve se zaměřím na funkční modelování, jehož cílem je obsažení všech činností, 

které jsou ve firmě vykonávány, a následně dat, které tyto činnosti produkují. Výsledným 

modelem popisovaného systému je pak konceptuální schéma ve formě Data Flow 

Diagramu (dále jen DFD), tedy diagramu datových toků. Datové toky, které jsou na 

schématu představovány plnými orientovanými čárami označujícími směr toku dat, 

vstupují do procesů, znázorněných jako kružnice nesoucí název daného procesu. Zde jsou 

pak data transformována na výstupní. Následně jsou ukládána v datových skladech 

označovaných dvěmi rovnoběžnými čárami, které představují budoucí databázi. Vnější 

prvky okolí, se kterými daný systém spolupracuje, jsou nazývány terminátory a jsou 

znázorněny jako obdélníky. Mezi nimi a procesy systému pak opět dochází 

k obousměrnému toku dat. Pro znázornění popisovaného systému v různých stupních 

podrobnosti je možné dekomponovat daný DFD na požadovanou rozlišovací úroveň.  

Model systému popisovaného jako celek spolu s jeho vazbami na okolí ve formě 

terminátorů je nazýván kontextový diagram. Ten jsem znázornila na obrázku 14. 

Terminátory jsou tedy v tomto případě dodavatelé, velkoodběratelé, drobní zákazníci, 

banka a finanční úřad. Názvy a struktura datových toků definují obsah komunikace mezi 

terminátory a systémem.  

V dalším kroku vytvořený kontextový diagram dekomponuji na základní diagram, 

který už obsahuje hlavní procesy probíhající v systému. Jedná se o tzv. diagram úrovně 0. 

Tento jsem znázornila na obrázku 15. 
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Obrázek 14   Kontextový diagram 
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Obrázek 15   Diagram 0. úrovně dekompozice



Markéta Pavlíková: Analýza a návrh IS pro malý podnikatelský subjekt 

 

2011                                                                                                                                27                                                                

Z obrázku je zřejmé, že se jedná o podrobnější úroveň nazírání na analyzovaný 

systém. Jsou zde specifikovány 3 klíčové komplexní oblasti: 

 Dodavatelsko-odběratelské činnosti 

 Finanční činnosti 

 Hotovostní platby 

V diagramu jsou znázorněny všechny datové toky a procesy, které ve firmě na této 

rozlišovací úrovni probíhají. Například při nákupu obdrží nejprve proces dodavatelsko-

odběratelské činnosti nabídku od terminátoru dodavatelé, vzápětí pak odešle zpět 

objednávku zboží. Místo fyzického přijetí zboží je tato činnost nahrazena datovým tokem 

dodací list. Faktura za zboží je zaslána na proces finanční činnosti, odkud pak formou 

datového toku příkaz k úhradě vedoucího do terminátoru banka dojde k úhradě faktury. 

V případě, že je potřeba přijaté zboží od dodavatelů reklamovat, je toto provedeno 

z procesu dodavatelsko-odběratelské činnosti pomocí datového toku reklamace přijatého 

zboží. 

Obdobné datové toky a procesy, pouze opačně orientované, jsou užity také pro 

prodej zboží zákazníkům a velkoodběratelům. Liší se pouze, pokud je zboží placeno 

v hotovosti, k čemuž slouží proces hotovostní platby. Informace o platbě velkoodběratelů 

za zboží úhradou faktury získá proces finanční činnosti díky datovému toku výpis z účtu 

z terminátoru banka. Fyzický přesun zboží zákazníkům a velkoodběratelům je opět 

nahrazen datovými toky dodací list a účtenka za zboží. Informace o hotovostních platbách 

jsou datovým tokem pokladní výčetka přenášeny do procesu finanční činnosti. 

Specifikace některých datových toků je znázorněna v tabulkách 1 – 3. Ostatní jsou 

k dispozici v příloze. 

Tabulka 1 Nabídka zboží od dodavatelů 

 

Název Datový typ 

Kód zboží Dlouhé celé číslo 

Název zboží Text 

Množství Krátké celé číslo 

Cena za ks bez DPH Desetinné číslo (Kč) 

DPH Desetinné číslo (%) 

Cena za ks s DPH Desetinné číslo (Kč) 
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Tabulka 2 Objednávka zboží od dodavatelů 

 

Tabulka 3 Dodací list k zakoupenému zboží 

 

Nově se v tomto diagramu oproti vyšší úrovni vyskytují také datové sklady, které 

reprezentují budoucí databáze. Jsou jimi: 

 Zboží 

 Objednávky 

 Faktury 

Datový sklad Zboží slouží k evidenci informací o veškerém zboží na skladě a 

v prodejně. Z procesu dodavatelsko-odběratelské činnosti do něj vstupují datové toky 

přijaté zboží na sklad, reklamované zboží a informace o prodaném zboží. Naopak proces 

z tohoto skladu čerpá informace o stavu zboží. Jsou zde obsaženy údaje potřebné k jeho 

jednoznačné identifikaci pomocí číselného kódu a další důležité informace, jako je cena, 

množství nebo datum poslední dodávky. Díky tomu umožňuje kdykoliv zjistit aktuální stav 

konkrétního zboží nebo zobrazit vývoj prodejnosti daného zboží za zvolené časové období. 

Do datového skladu Objednávky vstupují z procesu dodavatelsko-odběratelské 

činnosti datové toky informace o dodaném zboží a objednávka zboží od odběratelů a 

vystupují toky objednávané zboží a informace o stavu objednávek. Díky tomu tento datový 

Název Datový typ 

Číslo objednávky Automatické číslo 

Kód zboží Dlouhé celé číslo 

Název zboží Text 

Množství Krátké celé číslo 

Cena za ks bez DPH Desetinné číslo (Kč) 

DPH Desetinné číslo (%) 

Celková cena s DPH Desetinné číslo (Kč) 

Název Datový typ 

Číslo dodacího listu Dlouhé celé číslo 

Kód zboží Dlouhé celé číslo 

Název zboží Text 

Množství Krátké celé číslo 

Cena za ks bez DPH Desetinné číslo (Kč) 

DPH Desetinné číslo (%) 

Celková cena s DPH Desetinné číslo (Kč) 

Datum dodání Datum 
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sklad umožňuje evidenci přijatých a vystavených objednávek spolu se všemi potřebnými 

náležitostmi. U vystavených přináší lepší a jednodušší kontrolu nad kompletností 

dodaného zboží, pro objednávky přijaté pak nabízí rychlejší přehled o potřebě objednání 

konkrétního zboží na sklad.  

Do datového skladu Faktury vstupují z procesu finanční činnosti datové toky 

přijaté faktury, vydané faktury a dobropisy a vystupuje z něj datový tok informace o stavu 

faktur. Díky tomu tento datový sklad umožňuje evidování všech došlých a vystavených 

faktur, jejich data splatnosti, výši závazku nebo pohledávky a také kontrolu množství 

přijatého zboží.  

Na základě těchto poznatků jsem navrhla strukturu datových skladů, která je patrná 

z tabulek 4 – 6. 

Tabulka 4 Datový sklad Faktury 

 

Tabulka 5 Datový sklad Objednávky 

Název atributu Datový typ 

Číslo faktury  Automatické číslo 

Kód zboží  Dlouhé celé číslo 

Název zboží Text 

Množství Krátké celé číslo (ks) 

Nákupní cena za ks bez DPH Desetinné číslo (Kč) 

DPH Desetinné číslo (%) 

Celková nákupní cena s DPH Desetinné číslo (Kč) 

Splatnost Datum 

Datum přijetí Datum 

Dodavatel IČ text 

Odběratel Kód (krátké celé číslo) 

Název atributu Datový typ 

Číslo objednávky Automatické číslo 

Kód zboží  Dlouhé celé číslo 

Název zboží Text 

Objednané množství Krátké celé číslo (ks) 

Datum vystavení objednávky Datum 

Dodavatel Text 

Objednavatel Kód (krátké celé číslo) 
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Tabulka 6 Datový sklad Zboží 

 

V dalším stupni dekompozice se zaměřuji na dodavatelsko – odběratelské činnosti, 

protože finanční problematika je předmětem řešení stávajícího informačního systému a 

naopak zcela chybí řešení této oblasti.  

Na obrázku 16 je zobrazen výsledný diagram 1. úrovně dekompozice. Z něj je 

patrné, jak byl proces dodavatelsko-odběratelské činnosti dále členěn na procesy: 

 nákup zboží  

 reklamace 

 statistiky 

 provozní činnosti 

 prodej zboží 

V tomto diagramu jsou blíže specifikovány datové toky a procesy, které už byly 

nastíněny v předchozí úrovni dekompozice. Datové toky vstupující a vystupující z procesů 

nákup zboží, prodej zboží a reklamace jsou téměř totožné jako v předchozí úrovni, budu se 

tedy zabývat podrobnější analýzou procesů statistiky a provozní činnosti. 

Do procesu statistiky vstupují datové toky informace o množství a frekvenci 

objednávaného zboží z datového skladu objednávky a informace o ležácích ze skladu zboží. 

Na základě těchto dat je možné vytvořit statistiky vypovídající o vývoji prodejnosti 

jednotlivých druhů zboží a předpověď pro budoucí vývoj tohoto prodeje.  

 

Název atributu Datový typ 

Kód zboží Dlouhé celé číslo 

Název zboží Text 

Aktuální množství Krátké celé číslo (ks) 

Nákupní cena za ks bez DPH Desetinné číslo (Kč) 

DPH Desetinné číslo (%) 

Marže Desetinné číslo (%) 

Prodejní cena s DPH =Nákupní cena bez DPH * DPH * marže 

Datum poslední dodávky Datum 

Dodavatel IČ text 

Reklamace Ano/ne 

Zadavatel reklamace Kód (krátké celé číslo) 
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Obrázek 16   Diagram 1. úrovně dekompozice
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Výstupem z tohoto procesu je datový tok informace o předpokládaném prodeji 

směřující do procesu provozní činnosti.  

Proces provozní činnosti zpracovává datové toky informace o stavu zboží 

z datového skladu zboží a informace o předpokládaném prodeji z procesu statistiky. Na 

základě těchto údajů generuje objednávky, které jsou formou datového toku objednávané 

zboží přenášeny do datového skladu objednávky. 

Struktura těchto nově definovaných datových toků je blíže specifikována 

v tabulkách 7 – 9. 

Tabulka 7 Informace o množství a frekvenci objednávání zboží 

 

Tabulka 8 Informace o předpokládaném prodeji 

 

Tabulka 9 Informace o ležácích 

 

Použitím Yourdonovy strukturované metody jsem znázornila procesy a datové toky, 

které ve firmě probíhají. Vytvořila jsem DFD na různých úrovních dekompozice a navrhla 

jsem datové sklady a strukturu datových toků, které slouží jako základ pro vytvoření 

návrhu budoucí databáze a jejího uživatelského rozhraní. 

 

Název Datový typ 

Kód zboží Dlouhé celé číslo 

Název zboží Text 

Množství Krátké celé číslo 

Datum dodání Datum 

Četnost Desetinné číslo 

Název Datový typ 

Kód zboží Dlouhé celé číslo 

Název zboží Text 

Množství Krátké celé číslo 

Název Datový typ 

Kód zboží Dlouhé celé číslo 

Název zboží Text 

Množství Krátké celé číslo 

Datum dodání Datum 
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4.2 Návrh uživatelské aplikace 

Na základě poznatků získaných z vytvořeného DFD jsem navrhla strukturu 

datových skladů, které nyní slouží jako podklad pro navržení uživatelského prostředí 

budoucí databáze. To bude uživatelce sloužit pro zadávání, případně kontrolu při vkládání 

dat do této databáze. Pro tuto aplikační úroveň jsem se zabývala vytvořením náhledů a 

formulářů pro datové sklady objednávky a zboží, datový sklad faktury je integrálně 

začleněn do již užívaného ekonomického systému, čímž budou tyto systémy propojeny. 

Pro vizualizaci navrženého uživatelského prostředí jsem použila demoverzi programu 

Formix. 

Pro datový sklad Zboží jsem navrhla formulář Příjemka zboží, znázorněný na 

obrázku 17. Ten slouží pro zadání dat potřebných k přijetí a evidenci zboží. Umožňuje 

kontrolu objednaného a dodaného množství konkrétního zboží, určení měrné jednotky a 

nabízí určení prodejní ceny pomocí tlačítka Vypočítat cenu.  

 

 

Obrázek 17   Náhled výstupní obrazovky Příjemka zboží 
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Pro rozlišení jednotlivého zboží jsem navrhla tvar číselníku pro kód zboží. Ten 

bude ve formátu: 

 

V rámci datového skladu Objednávky jsem navrhla formulář, který je na obrázku 

18. Ten slouží pro průběžné zadávání jednotlivých položek zboží, které je potřeba objednat. 

Při použití tohoto formuláře bude zboží automaticky rozřazováno dle IČ a DIČ do 

objednávek, které budou obsahovat souhrn veškerého objednaného zboží u konkrétního 

dodavatele. Tuto souhrnnou objednávku bude možné vyvolat tlačítkem Přejít na celou 

objednávku. 

 

Obrázek 18   Náhled výstupní obrazovky Objednávka 

 Důležitým prvkem budoucí databáze bude také zobrazení statistiky prodejnosti 

konkrétního zboží. Ta bude vypracována na základě množství objednávaného zboží a data 

vystavení objednávek. Databáze bude disponovat funkcí exportu těchto dat do programu 

999 – 9999 – 99  

Dodavatel 

Pořadové číslo 

Druh zboží 
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MS Excel, kde bude pomocí makra vytvořen graf vypovídající o časovém vývoji prodeje 

tohoto zboží. Příklad výstupu této funkce je znázorněn na obrázku 19.  

 

Obrázek 19  Příklad grafu pro zobrazení vývoje prodejnosti zboží 

Na základě definovaných požadavků na budoucí databázi a poznatků získaných 

z analýzy systému jsem na základě navržené struktury datových toků a datových skladů 

navrhla náhled a obsah výše vyobrazených formulářů, které budou na aplikační úrovni 

sloužit pro vkládání a kontrolu dat v budoucí databázi, a také výstup funkce sloužící pro 

názorné zobrazení vývoje prodeje pro konkrétní druh zboží. 
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5 Závěrečné vyhodnocení 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat situaci v konkrétní firmě a navrhnout 

logickou strukturu nového informačního systému, který by řešil problematiku, pro kterou 

nebylo stávající řešení dostačující.  

Nejprve jsem tedy vypracovala přehled několika nejrozšířenějších informačních 

systémů pro malé a střední firmy, které jsou v současnosti nabízeny na českém trhu jako 

hotová řešení a přinášejí tak úsporu času a financí, ovšem za cenu menší podpory 

problematiky konkrétní firmy. Definovala jsem jejich základní moduly a popis možností a 

funkcí, kterými disponují, spolu s vyzdvižením kladů a záporů těchto informačních 

systémů. 

V dalším kroku jsem se zaměřila na konkrétní firmu, kde jsem provedla analýzu 

informačního systému, který majitelka zakoupila jako hotové řešení a využívá jej pro 

vedení firemních agend. Zhodnotila jsem jeho možnosti a omezení a také důvody, proč 

jsou některé jeho funkce majitelkou opomíjeny a některé agendy musí být zpracovávány 

ručně. 

Na základě výsledku provedené analýzy jsem v závěrečné fázi přistoupila 

k vyčerpávající analýze procesů této konkrétní firmy až na nejnižší možnou úroveň 

dekompozice. Vytvořila jsem kontextový diagram dávající celkový pohled na firmu a její 

podstatné okolí a dále diagramy datových toků nulté a první úrovně, kde jsem 

vyspecifikovala všechny firemní činnosti. Dále jsem definovala strukturu těchto datových 

toků, ke kterým mezi procesy dochází. Navrhla jsem datové sklady, které by měly být 

podkladem pro vznik budoucí databáze. Vycházejíc z těchto návrhů jsem pro aplikační 

úroveň vytvořila náhledy formulářů a výstupních obrazovek pro objednávku a příjem zboží, 

které budou sloužit uživatelce pro zadávání dat a komunikaci s budoucí databází a také 

výstup funkce pro znázornění vývoje prodejnosti zboží. Vzhledem k výše uvedenému bylo 

cíle bakalářské práce dosaženo. 
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