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Abstrakt  

Diplomová práce se bude zabývat automatizací procesu v oblasti finančního auditu. 

V úvodní části bude teoreticky představena problematika robotické procesní 

automatizace. Následně bude popsán a analyzován současný stav řešeného auditního 

procesu ve firmě PricewaterhouseCoopers (PwC). V hlavní části pak bude robot navržen 

a implementován. Na závěr bude zhodnocen projekt a jeho přínosy. 

 

Klíčová slova 

Robotická procesní automatizace, automatizace, proces, software, audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The diploma thesis will deal with process automation in the field of financial audit. The 

introductory part will theoretically introduce the subject of robotic process automation. 

Subsequently, the current state of the audit process in the company 

PricewaterhouseCoopers (PwC) will be described and analyzed. In the main part, the 

robot will be designed and implemented. Finally, the project and its benefits will be 

evaluated. 
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ÚVOD 

Informační technologie mají v dnešním světě klíčovou roli. Firmy všech velikostí 

v různých oborech musejí inovovat, aby si udržely konkurenceschopnost na trhu, který 

se neustále pohybuje vpřed. Také požadavky zákazníků se neustále vyvíjí a firmy soutěží 

o to, kdo dokáže nabídnout produkt rychleji, kvalitněji a za nižší cenu. K dosažení 

skutečné konkurenční výhody však už nestačí pouze používat běžné technologie, jako 

jsou informační systémy a komunikační sítě. V posledních letech se do centra pozornosti 

dostává nová generace technologií, například business intelligence, datová analýza, 

strojové učení a robotická procesní automatizace (RPA). Správné využití těchto 

technologií dává firmám příležitost transformovat způsob jejich fungování, posunout se 

na novou úroveň a stát se digitální firmou. 

 

Robotická procesní automatizace je příkladem inovativní technologie, která takovou 

digitální transformaci umožňuje. Vytvoření softwarového robota dokáže nahradit 

či doplnit lidskou pracovní sílu v podnikových procesech a činnostech, které jsou rutinní, 

opakující se a dobře strukturované. To přináší výhody zjednodušení procesu, jeho 

zrychlení a snížení chybovosti. Automatizace procesu také ušetří mzdové náklady 

a uvolní lidské pracovníky na činnosti, kde je lidský faktor klíčový a přináší skutečnou 

hodnotu firmě a zákazníkům. 

 

Tato práce se bude zabývat návrhem a implementací robotické procesní automatizace 

na podnikový proces v oblasti finančního auditu. V teoretické části bude popsána 

technologie RPA a současný stav procesu. V praktické části bude navržen a následně 

implementován softwarový robot. Na závěr práce budou shrnuty dosažené výsledky.  



12 

 

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Auditorská a poradenská společnost PwC se dlouhodobě snaží zlepšit kvalitu a úroveň 

poskytovaných služeb, mimo jiné pomocí využití moderních informačních technologií. 

Tyto inovace přinášejí firmě úspory času i nákladů a zároveň zvyšují hodnotu dodávanou 

zákazníkům. Například v oblasti finančního auditu existuje mnoho procesů, které mají 

rutinní, opakující se charakter. Dosud musely být prováděny manuálně auditory, což je 

časově náročné a může přitom docházet k chybám. Těchto vysoce kvalifikovaných 

pracovníků je na trhu práce nedostatek a zároveň mají vysoké mzdové náklady. Firma 

proto chce dosáhnout stavu, kdy rutinní činnosti a procesy budou automatizovány 

a auditoři mohou svůj cenný čas využívat pro více kreativní činnosti vyžadující lidský 

intelekt. 

 

Cíl práce 

Cílem diplomové práce je navrhnout a implementovat řešení pro automatizaci auditního 

testování výnosů pomocí technologie robotické procesní automatizace.  Zadání vychází 

z reálných potřeb auditního oddělení společnosti. Kritériem úspěšnosti automatizace je 

především časová úspora při práci auditorů a její vyjádření finanční úsporou na mzdových 

nákladech. Další důležité faktory jsou spolehlivost a funkčnost v praxi tohoto 

automatizovaného řešení. 

 

Metodika a postup zpracování 

Práce je rozdělena do tří částí. V první části budou představeny teoretická východiska 

nezbytná pro práci. Budou vysvětleny hlavní pojmy a koncepty použité při řešení. 

V druhé části bude analyzován daný proces a současná situace ve společnosti PwC. 

Poslední část se věnuje vlastnímu návrhu řešení tohoto problému, jeho implementaci 

do praxe a zhodnocení přínosů práce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části budou objasněny hlavní pojmy a koncepty, které jsou nezbytné 

pro porozumění této práci. Protože téma práce je na pomezí informačních technologií, 

podnikových procesů a finančního auditu, budou vysvětleny všechny tyto oblasti. 

Konkrétně se tedy kapitola bude zabývat informačními systémy, jejich integrací, 

podnikovými procesy, automatizací procesů a také finančním auditem. Nakonec budou 

představeny i metody strategické analýzy, které budou následně využity pro analýzu 

situace firmy a stavu řešeného procesu. 

 

2.1 Informační systém 

„Informační systém je definován jako soubor prostředků (HW, SW, lidé, organizační 

opatření atd.), které slouží ke sběru, zpracování a poskytování informací. Informační 

systém je podpůrný prostředek pro lepší rozhodování a řízení.“ [1]  

 

Účelem každého informačního systému je podpora běžného provozu, řízení 

a rozhodování ve firmě, nebo i jinde. Avšak informační systém není pouze technologie, 

kterou organizace používá. IS zahrnuje taktéž způsob využívání této technologie lidmi. 

Za informační systém lze označit obecně jakýkoliv systém práce s informacemi. 

Podnikový informační systém tedy tvoří především lidé, kteří zpracovávají podniková 

data a vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace, která se využívá k řízení 

společnosti a procesů uvnitř ní. [2] 

 

Mezi základní funkce informačního systému patří: 

 Sběr a uchování informací (firemní data, dokumenty atd.) 

 Zpracování a uchování transakčních dat (stav zásob, objednávky, zakázky) 

 Zpracování dat a jejich využití pro řízení a rozhodování 

 Přenos a výměna informací 

 Podnikové plánování (finanční, produkční) [3] 
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2.1.1 Prvky informačního systému 

Informační systémy se mohou lišit v tom, jak jsou používány v organizaci, ale obvykle 

obsahují následující komponenty: 

 

 Hardware – Současné informační systémy používají hardware, jako jsou 

počítače, notebooky, servery a síťová infrastruktura. 

 Software – Jedná se o aplikace, které firma používá pro podporu fungování, 

zejména zpracování dat, správu zdrojů firmy a rozhodování. 

 Data – Informační systémy pracují s daty, které mohou být uloženy v různých 

formátech souborů, v relačních či jiných databázích. 

 Sítě – V době, kdy propojenost a komunikace je klíčová, musí různé prvky 

systému být vzájemně propojeny a umožnit tak výměnu dat a interakci mezi více 

uživateli. 

 Lidé – Nedílnou součástí informačních systémů jsou i lidé, kteří je obsluhují 

a využívají. Především jde o jejich znalosti a schopnosti.  

 Procesy – Jedná se o postupy, které určují, jak jsou data zpracovávána a jak firma 

informační systém využívá. [4] 

 

 

 
 

 

Obrázek č. 1: Prvky informačního systému [4] 
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2.1.2 Typy informačních systémů 

Vzhledem k rozšířenosti informačních systémů do mnoha oblastí a způsobu využití se 

informační systémy dělí do těchto kategorií: 

 

 Systémy správy podnikových zdrojů – ERP 

 Systémy správy obsahu – CMS 

 Systémy pro řízení vztahů se zákazníky – CRM 

 Software pro správu lidských zdrojů – HRM 

 Ekonomické a účetní systémy 

 Systémy pro řízení výroby – MES 

 Systém správy dodavatelského řetězce – CMS 

 Manažerský informační software – MIS 

 Systém pro podporu rozhodování – DSS 

 Systém pro řízení znalostí – KMS [5] 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Typy informačních systémů [6] 
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2.1.3 Roviny informačního systému 

Souvislost s ICT ale není jediný způsob chápání informačních systémů. Jiné vnímání 

může být podle míry formalizace údajů, podílu lidského faktoru a způsobu uložení 

informací:  

 Informace uložené v databázích, které slouží k odstranění člověka z procesu 

pomocí automatizace a zároveň podporují rozhodování. 

 Informace uchovávané na „klasických nosičích”, například na dokladech, 

formulářích a zprávách. Bývají uloženy nestrukturovaně v textové nebo grafické 

podobě, jsou proto obtížněji dostupné. 

 Informace, které nejsou zaznamenány v žádné fyzické podobě. Jedná se o znalosti 

a zkušenosti pracovníků (obchodníků, vývojářů, manažerů atd.). Těmito 

informacemi se zabývá management znalostí (Knowledge Management). [7] 

 

Podle těchto druhů nosičů lze rozdělit i úrovně informačního systému: 

 Informační systém podporovaný ICT 

 Formalizovaný informační systém 

 Obecný sociotechnický informační systém [7] 

 

 
 

Obrázek č. 3: Roviny chápání IS [7] 
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2.2 Integrace podnikových aplikací 

V dnešním světě podnikové praxe je realitou, že na většině podnikových procesů se podílí 

více různých aplikací a informačních systémů. Ty často pochází od různých výrobců 

a využívají rozdílné technologie a datové struktury. Celý systém je tedy tvořen řadou 

dílčích aplikací, na které je ze strany firem kladen požadavek, aby vzájemně 

komunikovaly, spolupracovaly a chod firmy zjednodušovaly, nikoliv komplikovaly. Také 

je třeba počítat s tím, že systém jedné firmy často potřebuje komunikovat s informačním 

systémem jiné firmy, například dodavatelské nebo zákaznické. Touto úlohou se zabývá 

integrace podnikových aplikací. [8] 

 

 „Integrace podnikových aplikací (EAI – Enterprise Application Integration) je množina 

konceptů, přístupů, metod, technologií, umožňující organizaci vzájemně propojit původně 

často vzájemně nekompatibilní nezávislé dílčí řešení nebo informační systém. EAI jako 

platforma je pak množina nástrojů a technologií umožňující efektivní spolupráci a správu 

aplikací.“ [8] 

 

 

Obrázek č. 4: Integrace podnikových aplikací [9] 
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2.2.1 Přínosy integrace 

Mezi přínosy integrace podnikových aplikací patří: 

 

 Zlepšení správy a sdílení dat – Integrace zvyšuje interoperabilitu mezi systémy 

a tím i mezi různými odděleními organizace. Integrované řešení umožňuje přístup 

k veškerým informacím napříč podnikovými aplikacemi. 

 Snížení nákladů – Implementace integrace podnikových aplikací může 

společnosti výrazně snížit náklady. Jedná se jak o náklady na provoz aplikací 

vyjádřené formou celkových nákladů na vlastnictví TCO (Total Cost of 

Ownership), tak i o náklady na lidské zdroje. Tyto úspory je však vždy nezbytné 

porovnat s náklady na implementaci řešení a jeho údržbu. Obecně se však ukazatel 

návratnosti investice (ROI) pohybuje v řádů několika málo let nebo i pouhých 

měsíců. 

 Úspory času a usnadnění práce – Integrace různých podnikových aplikací 

zjednodušuje práci každého zaměstnance. Díky dostupnosti informací dochází 

ke zkrácení potřebného času a úsilí k plnění úkolů. 

 Automatizace podnikových procesů – Je možné automatizovat části firemních 

procesů pomocí implementace vhodného integračního řešení, jako je například 

robotická procesní automatizace. 

 Vytváření nových příležitostí – Jednou z výhod integrace je to, že sjednocení 

informací a rozhraní umožňuje manažerům rozpoznat a reagovat na nové 

příležitosti rychleji než dříve. 

 Zvyšování efektivity informačních systémů – Zvýšení efektivity podnikových 

aplikací a informačních systémů zrychluje procesy, což přispívá ke zrychlení 

chodu celé firmy a jejího řízení. 

 Podpora výměny informací mezi systémy a pracovníky – Pokud jsou různé 

části společnosti integrovány, stejně jako jejich příslušné aplikace a struktura IT, 

dochází k větší výměně informací. Všichni zaměstnanci společnosti mohou mít 

přístup k datům a softwaru, který potřebují. Tím se zabrání duplicitě informací, 

takže společnost funguje efektivněji. [10] [11] 
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2.2.2 Druhy integrace 

Rozlišují se dva způsoby integrace podnikových aplikací v závislosti na úrovních, 

na kterých se integrace provádí: 

 

Point-to-point integrace 

Tato metoda integrace propojuje vždy dvě jednotlivé aplikace kanálem pro komunikaci 

v reálném čase. Tato metoda se stále často vyskytuje v podnicích, ale není velmi efektivní. 

Hlavní nevýhodou je vysoká složitost řešení, pokud je potřeba vzájemně propojit vyšší 

počet aplikací. V tom případě také přináší vysoké náklady na vytvoření těchto propojení, 

jejichž vývoj je komplikován tím, že aplikace mohou používat vzájemně nekompatibilní 

komunikační protokoly a vnitřní architekturu. Její použití je tedy vhodné pouze po 

pečlivém zvážení přínosů oproti nákladům na implementaci takového řešení. [2] 

 

 

Obrázek č. 5: Point-to-point integrace [12] 

 

Middleware 

Při integraci pomocí middleware dochází k vytvoření sdíleného prostoru, do kterého 

mohou různé aplikace zasílat data. Middleware je obecně software, který spojuje různé 

aplikace a softwarové komponenty. Dochází v něm k transformaci příchozích zpráv 

do společného, všem připojeným aplikacím srozumitelného formátu. Výhodou je 

možnost asynchronního přenosu, kdy data se dostávají do „front“, což zlepšuje 

výkonnost, odolnost a škálovatelnost při vysoké zátěži. Takovým propojením komponent 

dochází k vytvoření distribuovaného systému. [2] 



20 

 

 

Obrázek č. 6: Integrace pomocí middleware [13] 

 

Integrace podnikových aplikací je možná na několika úrovních: 

 Datová – Integrace na datové úrovni se používá v případech, kdy je potřeba 

integrovat data mezi datovými zdroji, obvykle relačními nebo jinými databázemi. 

Přitom se využívají metody ETL (Extract, Transform, Load), což znamená kroky 

vytažení dat z úložiště, jejich transformace a uložení do cílového prostředí. 

 Přes uživatelské rozhraní – Tato metoda umožňuje integrovat aplikace při 

využití jejich stávajícího uživatelského prostředí. Výhodou tohoto přístupu je, že 

nezasahuje do zdrojového kódu aplikace, který ani nemusí být známý. Nevýhodou 

je, že vyžaduje neměnnost uživatelského prostředí, což nelze vždy zaručit. Do této 

kategorie patří technologie RPA.   

 Integrace přes aplikační rozhraní (API) – Využívá k propojení aplikací 

koncové body rozhraní, často webové služby postavené na protokolu HTTP. Ty 

jsou do aplikace zabudovány přímo výrobcem za účelem umožnění integrace 

s dalšími aplikacemi. 

 Na úrovni business logiky – Jedná se o metodu vzdáleného volání metod (RPC 

– Remote Procedure Calling). Velkou nevýhodou tohoto způsobu integrace je to, 

že při implementaci je nezbytné znát vnitřní strukturu a logiku každé aplikace, 

a zasahovat do její architektury. [2] 
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2.3 Podnikový proces 

Podnikový proces je soustava na sebe navazujících úkolů, které vedou k dosažení určitého 

cíle. Každý podnikový proces musí zahrnovat jasně definované vstupy a výstupy. Proces 

bývá spuštěn na základě určité spouštěcí události. Vstupy jsou poté za použití 

materiálních nebo nemateriálních prostředků podle daných pravidel a postupů 

transformovány na výstupy. [14] 

 

 

Obrázek č. 7: Podnikový proces [15] 

 

Ideální podnikový proces by měl splňovat následující 4 kritéria: 

 Konečný – Počátek a konec procesu musí být jednoznačně definovány. Počet 

kroků v procesu musí být konečný. V procesu mohou být opakující se smyčky, 

avšak konečné. 

 Opakovatelný – Dobře nastavený proces může být spuštěn opakovaně. Takové 

procesy je možné systematicky měřit a zvyšovat jejich efektivitu. 

 Vytváří hodnotu – Cílem každého procesu musí být přinášení hodnoty firmě 

a uživatelům procesu. Kroky procesu, které hodnotu nevytváří, by měly být 

změněny nebo odstraněny. 

 Flexibilita – Dobrý proces umožňuje provést změny, pokud jsou odhaleny 

příležitosti ke zlepšení. Tyto změny by měly vést k lepším výsledků a neměly by 

negativně ovlivnit stávající uživatele procesu. [16] 



22 

 

Procesy se dají rozdělit na tři základní typy: 

 

 Hlavní – Základní procesy společnosti, které přinášejí největší hodnotu a jsou 

klíčové pro fungovaní firmy. Tyto procesy jsou pro firmu nejdůležitější, typicky 

bývají navenek viditelné, jednoduše identifikovatelné a komplexní. 

 Řídící – Tyto procesy nepřinášejí firmě žádný přímý zisk. Jejich smyslem je 

plánování, organizace a řízení ostatních činností a zdrojů. 

 Podpůrné – Jedná se o vnitřní procesy firmy, které mají za cíl podporů hlavních 

procesů podniku. Jejich typickým znakem je, že bývají společné pro celou 

organizaci. [17] 

 

2.4 Automatizace 

Pod pojmem automatizace se rozumí proces nahrazování lidské práce technickými 

zařízeními, které stanovenou práci vykonávají samostatně. Potřeba lidského faktoru 

v provádění činností se tak výrazně omezí nebo zcela eliminuje. Historicky nejdříve 

vznikla automatizace výrobní, kdy průmyslové stroje začaly přebírat fyzicky namáhavou 

práci od lidí a zvýšily tak produktivitu výroby. S rozvojem informačních technologií se 

automatizace postupně rozšířila i do nevýrobní sféry. Dnes se již automatizace využívá 

v mnoha sférách, jako je výroba, doprava, veřejné služby, obrana, energetika a v poslední 

době informační technologie.  

 

Kromě ulehčení práce jednotlivých pracovníků přináší automatizace benefity i pro celou 

společnost. Produktivita je základní ekonomické měřítko, na které má automatizace vliv. 

Produktivita procesu je definována jako poměr výstupních jednotek k jednotkám vstupu, 

což jsou výrobní faktory jako práce a kapitál. Dobře provedený projekt automatizace 

zvýší produktivitu v důsledku zrychlení vykonávání práce a snížení objemu lidské práce. 

V průběhu let vedlo zvýšení produktivity ke snížení cen produktů, ke zvýšení 

ekonomického výkonu a růstu prosperity společnosti. [18] 

 

 

 



23 

 

2.5 Robotická procesní automatizace (RPA) 

Robotická automatizace procesů je moderní technologie, která umožňuje automatizaci 

podnikových procesů pomocí konfigurace softwaru, tzv. „robota“, tak aby napodoboval 

činnosti člověka pracujícího v digitálním prostředí. Roboti RPA využívají grafické 

uživatelské rozhraní k manipulaci s daty a používají aplikace stejně jako lidé. Na základě 

stanovených pravidel vyhodnocují aplikační prostředí a rozhodují se, jaké kroky dále 

provedou. Robota lze naučit pracovní postup s několika kroky a práci s aplikacemi, jako 

je zpracování textových souborů, tabulek v Excelu, vyhledávání na internetu tzv. 

„webscraping“, zadávání dat do informačního systému firmy a mailová komunikace.  

 

Software RPA je navržen tak, aby omezil potřebu lidské práce na opakující se 

a jednoduché úkoly a uvolnil tak pracovníky pro kreativnější práci s vyšší přidanou 

hodnotou. Typický pracovník back office stráví až 80% času úkoly, které jsou z velké 

části řízeny pravidly, plány nebo událostmi, jako je vyplňování formuláře, opakující se 

výpočty a zpracování objednávek. Tyto procesy jsou velmi důležité pro chod společnosti, 

avšak velmi nudné a únavné pro zaměstnance. Nejedná se však o úplné nahrazení lidské 

práce. Mnoho reálných procesů člověka a jeho unikátní schopnosti stále potřebuje. Často 

tedy dochází k automatizaci pouze částí procesů, které jsou proloženy lidskou prací. [19] 

 

Obrázek č. 8: Oblasti využití RPA [20] 
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2.5.1 Výhody robotické procesní integrace 

Mezi hlavní výhody zavedení RPA pro automatizaci procesů ve společnosti patří: 

 Zvýšení kvality – Omezením prostoru pro lidskou chybu se dosáhne vyšší kvality 

vykonané práce. Díky existenci elektronických záznamů o činnosti robota je 

detekce případné chyby robota jednodušší, stejně jako její včasná náprava. 

 Snížené náklady – Automatizací procesů lze dosáhnout značné úspory nákladů. 

Softwarové roboty také stojí méně než zaměstnanec na plný úvazek a robot může 

pracovat 24 hodin denně. Zvýšená dostupnost a produktivita tak snižují provozní 

náklady na činnost. Doba návratnosti investice se u RPA pohybuje v řádu měsíců. 

 Více hodnoty pro zákazníky – Nasazení RPA uvolní lidské zdroje, které se 

mohou soustředit na činnosti důležité pro zákazníky. Neomezená časová 

dostupnost robota přináší výhody například při nasazení v oblasti zákaznického 

servisu. 

 Nenahrazuje stávající IT systémy – Jednou z největších výhod používání 

robotické procesní automatizace je skutečnost, že tato technologie nevyžaduje 

výměnu stávajících systémů. RPA dokáže využít stávající systémy stejným 

způsobem, jako může lidský zaměstnanec. Není proto nutné investovat peníze do 

pořizování nových aplikací ani do úprav stávajících systémů. [21] 

 

 

Obrázek č. 9: Výhody robotické procesní automatizace [22] 
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2.5.2 Architektura RPA 

Vzhledem k růstu oblasti automatizace se v posledních letech na trh dostalo mnoho řešení 

RPA. Každé z nich se typicky skládá z následujících komponent: 

 

 Vývojové studio – Umožňuje navrhovat a vyvíjet algoritmus programu, což je 

pracovní postup robota. Jednotlivé nástroje se liší v tom, je-li algoritmus vytvářen 

kódem (např. nástroj Automation Anywhere), nebo grafickým editorem (např. 

nástroj UiPath). 

 Spouštěč robota (Bot Runner) – Provádí spuštění a běh vyvinutého robota. Je 

nainstalován na počítači nebo serveru, na kterém se robot spouští. Podle typu 

licence je možné spouštět i více robotů zároveň. Spouštěč komunikuje 

s kontrolním centrem, kterému hlásí stav robota. 

 Kontrolní centrum – Jedná se obvykle o webový portál pro řízení a koordinaci 

robotů. Dává uživateli přehled o existujících robotech, umožnuje je ovládat, 

spouštět a zastavovat. Také podporuje automatické nasazování a verzování 

softwaru robota.  

 

 

 

Obrázek č. 10: Komponenty RPA nástroje [23] 
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2.6 Audit 

Audit obecně je systematické a nezávislé zkoumání dokumentů, činností, systémů, dat 

a informací s cílem ověřit jejich platnost a spolehlivost a objektivně zhodnotit skutečný 

stav účetnictví nebo procesů. Audit provádí kvalifikovaná a nezávislá osoba, zvaná 

auditor, a výsledným dokumentem auditu je auditorská zpráva. [24] 

 

Podle pozice auditora se rozlišuje: 

 Interní audit – je vykonávaný člověkem nebo útvarem uvnitř organizace (interní 

auditor), může zahrnovat přezkoumání finančních výkazů i interních kontrol 

společnosti. 

 Externí audit – je prováděn externím subjektem (auditorem, auditorskou firmou, 

státními orgány apod.), slouží jako manažerský nástroj k vylepšení procesů 

a interních kontrol. 

 

Druhy auditu: 

 Finanční audit – prověřuje správnost finančních výkazů organizace 

 Audit kvality – prověřuje systém řízení kvality v organizaci dle předem 

stanovených kritérií. Zpravidla se provádí dle některé z norem ISO 

 Ekologický audit – prověřuje shodu s požadavky na ochranu životního 

prostředí 

 IT audit – prověřuje hardware, software, informace, bezpečnost nebo 

provozní dokumentaci informačního systému 

 Bezpečnostní audit – prověřuje systém řízení bezpečnosti v organizaci 

 Technický audit – prověřuje kvalitu výrobků 

 Procesní audit – prověřuje procesy v organizaci 

 Manažerský audit – prověřuje úroveň řízení organizace 

 Strategický audit 

 Forenzní audit 

 Energetický audit [25]  
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2.6.1 Finanční audit 

Finanční audit je systematické a nezávislé ověřování účetní výkazů s cílem určit, jsou-li 

účetní výkazy pravdivé a věrné, a zda jsou v souladu s odpovídajícími předpisy. Výsledek 

je vyjádřen v auditní zprávě prostřednictvím auditního výroku. Cílem auditu je zvýšení 

věrohodnosti účetních informací společností, které zveřejňují účetní závěrku. Tato 

kontrola také pomáhá zabránit vzniku chyb a podvodů a zvyšuje důvěryhodnost firmy 

z pohledu akcionářů, obchodních partnerů, zaměstnanců i zbytku společnosti. [26] 

 

Účetní závěrku povinně ověřenou auditorem musí mít akciové společnosti, které splnily 

alespoň jedno, a obchodní společnosti a družstva, které splnily aspoň dvě z následujících 

kritérií: 

 bilanční suma převyšuje 40 milionů Kč 

 roční úhrn čistého obratu převyšuje 80 milionů Kč 

 průměrný přepočtený stav zaměstnanců činí více než 50 [27] 

 

 

Obrázek č. 11: Postup finančního auditu [28] 

 

Proces finančního auditu se skládá z následujících fází: 

 

Plánování 

Proces finančního auditu začíná vytvořením plánu, který zahrnuje určení metody sběru 

dat, které umožní posoudit finanční stav firmy. Při plánování je důležité porozumění 

oboru podnikání a podnikatelskému prostředí, ve kterém firma působí. Tyto informace 

umožní posoudit, zda mohou existovat rizika, která by mohla mít dopad na účetní 
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závěrku. Rizika se dělí na přirozené riziko (riziko vzniku chyby v účetních výkazech), 

kontrolní riziko (riziko, že chyba nebude odhalena vnitřním kontrolním systémem 

podniku) a zjišťovací riziko (riziko, že chyba nebude odhalena auditorem). Na základě 

těchto rizik, velikosti a charakteru podniku určí auditor rozsah testování a tzv. míru 

významnosti. [26] 

 

Vnitřní kontroly a testování 

První část testování je seznámení se s vnitřními kontrolami společnosti. Auditor si vyžádá 

informace, kontroluje záznamy a sleduje finanční postupy v akci a posuzuje, jestli vnitřní 

kontrolní systém funguje. Dále se testuje věcná správnost, což je porovnání 

vykazovaných účetních zůstatků s jejich očekávanými hodnotami. Cílem je ověření 

správnosti zaúčtovaných zůstatků. Tyto testy dávají informace o úplnosti, správnosti 

a průkaznosti údajů obsažených v účetnictví a účetní závěrce. V průběhu je veden tzv. 

spis auditora, kde je vše zaznamenáváno. [26] 

 

Dokončení auditu 

Poslední krok ve finančním auditu je vytvoření auditorské zprávy. Auditorská zpráva je 

standardizovaný, veřejně přístupný dokument, ve kterém auditor vyjadřuje svůj názor 

na správnost předložené účetní závěrky.  

 

Tento názor je vyjádřen prostřednictvím výroku, který je také standardizovaný a může 

nabýt jedné z následujících variant: 

 výrok bez výhrad 

 výrok s výhradou 

 záporný výrok nebo 

 odmítnutí výroku [29] 

 

Zpráva auditora také může obsahovat tzv. Zdůraznění skutečnosti ve zprávě auditora, což 

je odstavec upozorňující na skutečnost v účetních výkazech, která je zásadní 

pro porozumění účetní závěrce. Druhým typem je tzv. Jiná skutečnost ve zprávě auditora, 

která se týká významné skutečnosti, která se ale nenachází ve výkazech. [29] 
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2.7 Nástroje strategické analýzy 

Pro analýzu vnitřního a vnějšího prostředí firmy se využívají nástroje strategické analýzy. 

Ty umožňují analyzovat a vyhodnotit současnou situaci firmy z hlediska interních 

i externích faktorů, které na ni působí. Provedení takové analýzy a pochopení současné 

situace společnosti jsou nezbytné předpoklady pro úspěšný návrh a implementaci řešení 

robotické automatizace procesu. 

 

2.7.1 SLEPT 

Metoda SLEPT je nástroj, který slouží pro analýzu externích faktorů, které ovlivňují 

podnikání firmy.  

 

Tyto analyzované faktory jsou: 

 Sociální faktory – Představují demografické charakteristiky jako velikost 

populace, její struktura a geografické rozložení. Také zahrnuje kulturu, vzorce 

chování, spotřebitelské preference a životní styl obyvatelstva. 

 Právní faktory – Často se mění, jedná se o zákony a normy v oblastech jako trh 

práce, ochrana spotřebitelů, ekologická a daňová legislativa. Firmy musí tyto 

změny sledovat a přizpůsobovat se jim.  

 Ekonomické faktory – Hodnotí makroekonomickou situaci v okolí firmy. Hlavní 

faktory jsou míra růstu HDP, inflace, měnový kurz a úroková míra. Dále také stav 

veřejných financí, bankovního sektoru a daňového zatížení. 

 Politické faktory – Popisují politickou situaci, například stabilitu vlády, směr její 

politiky, vztah vlády k soukromému sektoru a mezinárodní vztahy.  

 Technologické změny – Mohou způsobit, že se produkt během krátké doby stane 

zastaralým. Současně vznikají neustále nové produkty a nové výrobní možnosti. 

Zrychlený růst technologických změn zkracuje průměrnou dobu životního cyklu 

výrobků. [30] 
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2.7.2 Porterova analýza 

Porterova analýza pěti sil je jedním ze základních analytických nástrojů strategické 

analýzy. Model je pojmenovaný podle svého autora M. Portera a zkoumá intenzitu 

konkurence v rámci odvětví. Pět základních konkurenčních sil, které v odvětví působí, 

předpovídají jeho ziskovost a rizikovost. Ukazuje prognózu pro růst podnikání v dané 

oblasti a potenciální rizika. Firmě může pomoci se strategickým rozhodováním. Přináší 

přehled sil v odvětví a dává příležitost minimalizovat vliv a dopad konkurence, stejně 

jako najít na trhu nové příležitosti. [31] 

 

Definuje těchto pět faktorů:  

 Stávající konkurenti – Tento faktor definuje schopnost konkurence ovlivnit cenu 

a nabízené množství produktu. 

 Potenciální konkurenti – Určuje, jaká je možnost vstupu nových firem na trh, 

což by mělo vliv na cenu a nabízené množství produktu. 

 Vyjednávací síla dodavatelů – Popisuje schopnost dodavatelů ovlivnit cenu 

a nabízené množství vstupů. 

 Vyjednávací síla zákazníků – Ukazuje, jakou mají zákazníci sílu vyjednávat 

o ceně produktů a jaké množství produktu poptávají. 

 Substituty – Identifikuje, jestli je produkt ohrožen možnými substituty z hlediska 

ceny a nabízeného množství. [31] 

 

 

Obrázek č. 12: Porterův model pěti sil [32] 
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2.7.3 McKinsey 7S 

 

 

Obrázek č. 13: Model McKinsey 7S [33] 

 

Model McKinsey 7S patří mezi strategické analýzy interních faktorů. Definuje 

7 klíčových elementů společnosti, které jsou vzájemně provázané. Na základě hodnocení 

těchto prvků a jejich vzájemného působení je možné navrhovat řízení dalšího rozvoje 

společnosti. Faktory jsou rozdělené na 3 „tvrdé S“ a 4 „měkké S“, přičemž uprostřed 

modelu se nachází sdílené hodnoty jako společný bod.  

 

Tyto faktory jsou: 

 Strategie – Strategie firmy vychází z vize majitelů společnosti a poslání firmy. Je 

charakterizována dlouhodobou orientací společnosti, jejím směřováním 

k jednomu nebo více cílům. Jedním z cílů je udržení konkurenční výhody oproti 

ostatním firmám v oboru. 

 Struktura – Smyslem struktury společnosti je vhodné rozdělení úkolů, 

kompetencí a pravomocí mezi pracovníky. Mezi hlavní struktury, které se 

postupně vyvinuly, patří například: liniová, funkcionální a maticová organizační 

struktura. 
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 Systémy – Pojem systémy v tomto případě zahrnuje veškeré formální i neformální 

informační procesy firmy. Jedná se o informační systémy i obecně způsob 

využívání informací pro potřeby společnosti. 

 Styl – Popisuje styl, jakým je firma řízena jejím managementem, nakolik je 

formální nebo neformální a jestli je organizace plochá nebo hierarchická. Podle 

klasické typologie stylů vedení se dělí na styl autoritativní, demokratický 

a laissez-faire. 

 Spolupracovníci – Hlavním zdrojem firmy pro zvyšování její výkonnosti jsou 

v současné době lidé. Pro vedení firmy je důležité se zaměstnanci vhodně jednat 

a vytvářet tak dobrou firemní kulturu, která poté pozitivně působí na motivaci 

pracovníků. 

 Schopnosti – Zahrnuje znalosti a dovednosti pracovníků celé společnosti. 

Ukazuje na silné i slabé stránky a vlastnosti zaměstnanců organizace, metody 

jejich měření a možnosti dalšího rozvoje. 

 Sdílené hodnoty – Jedná se o podnikovou kulturu společnosti. Ta je souhrnem 

představ, přístupů a hodnot sdílených lidmi ve firmě, které se společnosti snaží 

budovat a udržovat. [34] 

 

Faktory tvrdých S (strategie, struktura, systémy) se vyznačují tím, že je snadné je 

identifikovat a popsat. Informace o nich se nachází ve firemních dokumentech. Jsou také 

více objektivní a jednoznačné. Díky tomu je snazší v nich provést změny. 

U mezinárodních firem mohou být tvrdé faktory stejným způsobem aplikovány na 

pobočkách v každé zemi. [35] 

 

Popis faktorů měkkých S (styl, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty) je těžší 

a často vyžaduje hlubší pohled do fungování společnosti. Jejich změna je mnohem 

náročnější, trvá dlouho a nemusí se vždy podařit. Sdílené hodnoty se nalézají uprostřed 

modelu, neboť jsou průnikem všech ostatních faktorů, s nimiž se silně ovlivňují. [35] 
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2.7.4 SWOT 

 

Obrázek č. 14: Analýza SWOT [36] 

 

Analýza SWOT slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

společnosti. Touto metodou lze analyzovat nejen firmy, ale i procesy, strategie a trhy. 

Také může pomoci s rozhodováním o provedení změny. Silné a slabé stránky jsou vnitřní 

„aktuální“ faktory.  Příležitosti a hrozby jsou vnější „potenciální“ faktory. K identifikaci 

a popisu těchto faktorů je vhodné použít výsledky z předchozích analýz SLEPT, 

Porterova modelu 5 sil a McKinsey 7S. 

 

Při analýze se vytvoří tabulka, rozdělená do čtyř kvadrantů: 

 

 Silné stránky (Strenghts) – Síly, které působí uvnitř firmy a jsou to její přednosti, 

které firmě dávají konkurenční výhodu. 

 Slabé stránky (Weaknesses) – Oblasti, ve kterých se společnosti daří méně než 

konkurenci. 

 Příležitosti (Opportunities) – Vnější okolnosti, například situace na trhu, které 

při správné identifikaci a využití mohou firmě přinést výhodu a úspěch. 

 Hrozby (Threats) – Hrozby jsou skutečnosti, které při uskutečnění mohou mít 

na firmu negativní vliv. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V první části této kapitoly bude představena společnost PwC a provedena její strategická 

analýza. Dále bude popsán a analyzován podnikový proces, který má být v rámci práce 

automatizován. Protože se jedná o významnou změnu ve fungování procesu, bude pro její 

zvládnutí použit Lewinův model změny. Také bude provedena analýza rizik jako 

nezbytný předpoklad pro úspěšné zvládnutí řízení rizik během přípravy a provádění 

změny. 

 

3.1 Představení společnosti 

 

 

Obrázek č. 15: Logo společnosti PwC [37] 

 

PricewaterhouseCoopers je nadnárodní síť auditorských a poradenských firem. Globální 

skupina se sídlem v Londýně se nazývá PricewaterhouseCoopers International Limited 

(PwCIL) a tvoří ji členské společnosti v jednotlivých státech vystupující pod jednotnou 

značkou PwC. Spolu s Deloitte, EY a KPMG patří mezi čtyři účetní firmy zvané „velká 

čtyřka“. Firmy PwC působí ve 158 zemích světa a disponují 721 pobočkami. Celosvětově 

zaměstnávají přibližně 250 000 lidí. V roce 2018 bylo 28% pracovníků v Asii, 28% 

v Severní Americe a 30% v západní Evropě. Ve fiskálním roce 2018 dosáhly globální 

příjmy společnosti 41,3 miliard USD, z čehož 17,06 miliard USD bylo vygenerováno 

v oblasti auditu, 10,45 miliardy USD daňovým poradenstvím a 13,78 miliardy USD 

v poradenství. PwC poskytuje služby 420 z 500 společností zařazeným na seznamu 

Fortune 500. [38] [39] 
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Současná podoba společnosti vznikla v roce 1998 spojením účetních firem Price 

Waterhouse a Coopers & Lybrand. Obě firmy mají kořeny v polovině 19. století 

v Londýně, odkud se postupně rozšířily do celého světa. PwC působí téměř v každém 

odvětví ekonomiky. Nejčastěji poskytuje služby klientům z oboru bankovnictví, 

pojišťovnictví, obchodu, informačních technologií, průmyslu i veřejnému sektoru 

a neziskovým organizacím. [40] 

 

Posláním PwC je být vzorem pro ostatní firmy v oblasti odpovědného podnikání. Cílem 

je řešit důležité problémy a budovat důvěru ve společnosti. Hodnoty, které společnost 

charakterizují, jsou: zásadovost, uvědomělost, péče, spolupráce a inovace. [41] 

 

Vize společnosti je založena na dvou klíčových principech: 

 

 Dělat věci správně – Přistupovat k podnikání odpovědně. Od kvality služeb 

a budování otevřeného pracoviště až po spolupráci s komunitami a problematiku 

ekologie. 

 Být iniciátorem změn – Využívat schopnosti a spolupráci s ostatními k dosažení 

změny a dopadu na okolní svět. Cílem je rozvoj trhu a konkurenceschopnosti 

české ekonomiky a předávání znalostí neziskovému sektoru. [42] 

 

 

Obrázek č. 16: Globální působnost společnosti PwC [43] 
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3.1.1 PwC v České republice 

V České republice se historie společnosti začala psát v Praze v roce 1990 otevřením 

poboček tehdy ještě dvou nezávislých firem Price Waterhouse a Coopers & Lybrand. 

V současnosti má společnost v Česku 3 kanceláře, v Praze, v Brně a v Ostravě. Celkově 

má přes 1300 zaměstnanců, z toho nejvíce v pražské centrále. [41] 

 

Hlavní poskytované služby jsou: 

 auditorské služby 

 daňové poradenství 

 právní kancelář 

 transakce 

 forenzní služby 

 poradenské služby 

 řízení rizik 

 

 

Obrázek č. 17: Struktura společnosti PwC. Zpracováno dle [44] 
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3.1.2 Risk Assurance 

Oblast RPA spadá do působnosti oddělení Risk Assurance. To mělo v roce 2018 přes 110 

zaměstnanců, z toho 90 stálých pracovníků a 30 studentů stážistů. Hlavní služba 

poskytovaná klientům tímto oddělením je ochrana před riziky, což zahrnuje jejich 

identifikaci a řízení. Risk Assurance vzniklo z týmu zaměřeného na prověrky IT prostředí 

a kontroly v rámci finančního auditu. Průběhem času se objevily specializace zaměřené 

na řízení rizik, především v IT prostředí. Dnes se toto oddělení zabývá kybernetickou 

bezpečností, zabezpečením informací (data privacy) a bezpečnostními strategiemi. 

Nejnovější oblasti, které však prudce rostou, jsou datové analýzy, strojové učení, 

robotizace a data minig. Společným cílem je zvýšení efektivity podnikových procesů 

klientů a maximalizace užitku z dat, které má společnost k dispozici. [45] 

 

 

Obrázek č. 18: Struktura oddělení Risk Assurance. Zpracováno dle [45] 
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3.2 SLEPT 

 Ekonomické faktory – V době provádění projektu se česká ekonomika nacházela 

ve velmi dobré kondici. Hrubý domácí produkt České republiky se ve 3. čtvrtletí 

2019 zvýšil o 2,5 % oproti předchozímu roku. Nezaměstnanost klesla 

na historicky nejnižší hodnotu 2,2 %. Pro otevřenou a proexportní ekonomiku 

Česka je důležitý i zahraniční vývoj, především v Evropské unii, jejíž HDP rostl 

tempem 1,2 %. Dobrá ekonomická situace země, podniků i rostoucí kupní síla 

spotřebitelů tak přispívá k úspěchu PwC. Je vysoká poptávka po nabízených 

službách, klienti jsou ochotni investovat do nových technologií, aby si udrželi 

konkurenceschopnost. [46] 

 Legislativní faktory – Podnikání společnosti je silně ovlivněno legislativními 

faktory, protože oblasti auditu a daňového poradenství podléhají jak českým, tak 

mezinárodním regulacím. Firma musí sledovat jejich vývoj a dopad na její 

podnikání a zároveň pomáhat svým klientům s jejich zvládnutím.  

 

Povinnost ověřovat účetní závěrku obchodních společností stanovují normy:  

o Zákon č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník 

o Zákon č. 563/91 Sb., Zákon o účetnictví 

 

Provádění auditu je upraveno normami:  

o Zákon č. 93/2009 Sb., Zákon o auditorech 

o Mezinárodní auditorské standardy (ISA – International Standards on 

Auditing), které jsou vydávány Mezinárodní federací účetních (IFAC – 

International Federation of Accountants) [47] 

 

 Politické faktory – V případě společnosti PwC silně souvisí s legislativními 

faktory, protože politika určuje regulací odvětví auditu a poradenství. I proto 

společnost působí zejména v demokratických zemích s tržním hospodářstvím. 

Důležitá je také transparentnost a etika politického i podnikatelského prostředí 

v zemi. 
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 Technologické faktory – Firmu silně ovlivňuje rozvoj technologií, zejména 

v oblasti zpracování dat, cloudových služeb, strojového učení a informační 

bezpečnosti. Musí investovat do osvojení těchto technologií jak pro vlastní interní 

potřeby i proto, aby mohla klientům poskytovat služby nejvyšší kvality, k čemuž 

jsou tyto technologie nezbytné. Avšak PwC i ostatní zavedené společnosti 

v oblasti technologií čelí silné konkurenci ze strany nových, menších firem, často 

startupů, které jsou schopny inovovat rychleji a soupeří tak s firmou PwC o tržní 

podíl v oblasti IT poradenství. 

 Sociální faktory – Firma se snaží být aktivním členem společnosti a pomáhat 

měnit ji k lepšímu. Podporuje neziskový sektor jak finančně, tak i poradenstvím 

a mentorováním. Zlepšování podmínek podnikání v zemi a podpora kultury 

podnikatelské odpovědnosti jsou důležitými cíli firmy. Firma se taktéž soustředí 

na oblast rozmanitosti zaměstnanců a péče o životní prostředí. [42] 

 

3.3 Porterova analýza 

Stávající konkurenti 

Konkurenci společnosti tvoří zejména další firmy z velké čtyřky, tedy KPMG, Deloitte, 

Ernst & Young. Všechny tyto čtyři společnosti jsou si velmi podobné, jak velikostí 

a ekonomickými ukazateli, tak i nabídkou služeb, strukturou a kulturou. Na trhu však 

panuje dlouhodobá rovnováha, žádné firmě nehrozí zásadní ztráta ani zisk tržního podílu. 

Konkurenční firmy se taktéž zaměřují na inovace a moderní technologie, společnost PwC 

proto s konkurencí musí držet krok a nezůstat pozadu. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelé v tomto případě znamenají především dodavatele softwarových nástrojů, 

licencí a další technologičtí partneři. Vztahy s nimi jsou většinou korektní a založené 

na vzájemné prospěšnosti. Běžnou praxí je definování úrovně poskytovaných služeb 

a jejich ceny ve smlouvě SLA, která také určuje sankce za nedodržení dohody a dává tak 

společnosti určitou míru jistoty. 
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Potenciální konkurenti 

Vzhledem ke specifické oblasti, ve které společnost působí, není pravděpodobné, že by 

se na trhu objevila nová konkurence v hlavním oboru, tedy auditu a daňovém poradenství. 

Především legislativní regulace oboru a nutnost velkých investic do akumulace knowhow 

tvoří těžko překonatelné vstupní bariéry do odvětví. Nová konkurence hrozí spíše 

v dílčích segmentech, například technologickém poradenství v oblasti datových analýz 

i RPA, kde se na trhu objevují malé, inovativní konzultační společnosti. 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

Vzhledem k vysoké konkurenci tří dalších, jen minimálně diferenciovaných firem, je 

vyjednávací síla zákazníků poměrně vysoká, protože zákazníci si mohou vybírat, kterou 

z firem velké čtyřky najmou k auditním nebo poradenským službám. Zákazníci požadují 

především vysokou kvalitu práce, spolehlivost, a jistotu včasného dodání. Především 

v oblasti technologií a IT poradenství se požadavky zákazníků neustále mění a vyvíjejí. 

Firma proto musí vždy zajistit maximální splnění těchto požadavků a nabízet inovativní 

služby, které pomohou vyřešit problémy zákazníků a přinést jim konkurenční výhodu. 

 

Substituty 

K nabízeným službám, především auditu, daňovému, právnímu a manažerskému 

poradenství prakticky neexistuje substitut. Vzhledem k zákonům, které velkým firmám 

audit přikazují, existuje poptávka po auditu vždy, je téměř konstantní za každé 

ekonomické situace. I v oblasti technologických služeb a IT poradenství neexistují 

plnohodnotné substituty. Firmy, které chtějí zůstat dlouhodobě úspěšné vědí, že je nutné 

investovat do technologií. Nemají k tomu však vlastní schopnosti a zdroje a proto musí 

poptávat služby poradenských společností jako PwC. 
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3.4 McKinsey 7S  

 

 Strategie – Hlavním cílem firmy je získávat a udržovat spokojené zákazníky 

v různých odvětvích jako je bankovní sektor, pojišťovnictví, obchod průmysl 

i veřejný sektor. Nabízení kvalitních a spolehlivých služeb umožňuje vytvořit si 

důvěru zákazníků a získávat tak další zakázky v nových oblastech, zejména 

technologického směru.  

 Struktura – Firma se dělí do čtyř oddělení, podle oblasti působení: Assurance, 

Legal, Advisory, Tax. Díky projektovému způsobu fungování společnosti je 

možné její organizační strukturu popsat jako maticovou, mnoho zaměstnanců totiž 

pracuje střídavě na různých projektech s kolegy a nadřízenými i z jiných oddělení. 

 Systémy – Firma využívá velké množství informačních systémů a dalších 

aplikací. To umožňuje provádět většinu podnikových procesů digitálně a pracovat 

s velkým množstvím dat. Někdy je však problémem nedostatečná integrace 

jednotlivých systémů, která zpomaluje provádění některých procesů a přidává 

zbytečné manuální procesy.  

 

Mezi nejdůležitější systémy patří: 

o Nástroje Business Inteligence - Power BI, Tableau, Qlik 

o Auditní systém Aura 

o iPower – docházkový a time-tracking systém 

o G-Suite – balík cloudových kancelářských aplikací 

o Dokbot – systém pro automatizaci dokumentů 

 

 Styl – Styl řízení je hierarchicky uspořádaný, avšak demokratický s plochou 

strukturou. Důležitá rozhodnutí jsou v rukou vyššího managementu. Juniorní 

pracovníci disponují velkou mírou zodpovědnosti a nezávislosti a mají vždy 

možnost říct svůj názor nadřízenému.  
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 Spolupracovníci – Zaměstnanci jsou pro úspěch společnosti naprosto klíčoví. 

Jsou vysoce kvalifikovaní a tvoří tak základ pro schopnosti firmy. Společnost 

PwC se své zaměstnance snaží motivovat různými finančními i nefinančními 

benefity. Nevýhodou je vysoká fluktuace zaměstnanců, kteří často po několika 

letech zkušeností odcházejí do jiných firem. 

 Schopnosti – Firma má široké a obsáhlé schopnosti v oblastech auditu, daní, 

práva, poradenství a IT. Snaží se je neustále rozvíjet pomocí různých školení 

zaměstnanců i prostřednictvím investic do technologií. 

 Sdílené hodnoty – Firma buduje otevřenou kulturu spolupráce mezi zaměstnanci 

i jednotlivými odděleními. Je kladen důraz na kulturu práce se zaměřením 

na zákazníky. Důležitá je pro společnost rovněž profesionalita pracovníků 

a transparentnost jak uvnitř firmy, tak i vůči okolí. Dodržování těchto hodnot 

i jejich prezentace na venkovní prostředí umožňuje firmě získat a udržet si důvěru 

klientů v kvalitu, profesionalitu a spolehlivost firmy PwC. 

 

3.5 SWOT 

Silné stránky Slabé stránky 

Silná a zavedená značka 

Celosvětová působnost 

Kvalifikovaní a zkušení zaměstnanci 

Rozsáhlé portfolio klientů 

Důvěra klientů 

Malé odlišení od silné konkurence 

Vysoká fluktuace zaměstnanců 

Pomalé a málo digitální procesy  

Velká firma, pomalé změny 

 

Příležitosti Hrozby 

Inovace podnikových procesů, investice 

do technologií a digitalizace 

Nové služby v oblasti IT poradenství 

Globalizace ekonomiky 

Ekonomický růst v Česku a Evropě 

Nábor studentů a absolventů VŠ 

Změny regulace v odvětví 

Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců 

Konkurence získá náskok 

Mezinárodní ekonomická nestabilita 

Ztráta tržního podílu 

 

 

Tabulka č. 1: SWOT analýza společnosti PwC 
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Z analýzy SWOT vyplývá, že zcela klíčovým faktorem jsou zaměstnanci společnosti. 

Vzhledem k oboru podnikání v oblasti auditních a poradenských služeb nemá firma 

vlastní produkty, výrobní prostředky nebo jiná významná aktiva. Hlavním zdrojem PwC 

jsou proto lidé, jejich znalosti a schopnosti. Díky kvalitním pracovníkům, kteří jsou dobře 

řízeni a vzděláváni, může firma zákazníkům poskytovat prvotřídní služby a být úspěšná 

ve vysoce konkurenčním prostředí. Mezi zaměstnanci je však vysoká fluktuace, což patří 

mezi hlavní slabé stránky firmy. Všeobecný nedostatek kvalitních zaměstnanců na trhu 

práce je hrozba pro budoucnost firmy. Příležitost naopak poskytuje nabírání stážistů, 

studentů a čerstvých absolventů VŠ a jejich následné vzdělávání, na což se již firma 

začíná zaměřovat. 

 

Další velká výhoda spočívá ve značce PwC. S tím se pojí jednak důvěra zákazníků 

a zájem o nabízené služby, schopnost pracovat na mezinárodních zakázkách a velké 

množství znalostí a zkušeností, které v sobě naakumulovala firma a její zaměstnanci.  

 

Naopak slabinou je síla konkurence, kdy tři konkurenční firmy nabízejí téměř stejné 

služby, ve stejné kvalitě a cenové hladině. Jednou z nevýhod jsou také pomalé procesy, 

které často vyžadují příliš mnoho lidské práce. Realizace některých změn také trvají příliš 

dlouho, což je však běžné ve velkých firmách.  

 

Příležitosti pro budoucí rozvoj firmy jsou především v nabídce služeb v nových oblastech, 

většinou v oboru IT, datových analýz a podobně. Interní využívání nových technologií 

také může firmě pomoci fungovat efektivněji, rychleji a dodávat lepší výsledky. Další 

příležitostí je ekonomický růst v Česku, který klientům zvyšuje chuť investovat do služeb, 

které PwC nabízí. 

 

Hrozbami firmy je konkurence, která se rychle rozvíjí i v klíčových oblastech, nestabilita 

na trhu a změny regulace v oblasti auditu, využití dat a IT bezpečnosti. Kvůli vysoké 

fluktuaci také hrozí ztráta zkušených zaměstnanců, firemního know-how a zvýšení 

nákladů na nábor a školení nových pracovníků. 
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3.6 Situace na trhu s nástroji RPA 

V roce 2019 byla velikost globálního trhu robotické procesní automatizace 1,1 miliardy 

dolarů. Podle předpovědí dosáhne tento segment od roku 2020 do roku 2027 složené roční 

míry růstu (CAGR) ve výši 33,6 %. Dva největší dodavatelé RPA, Automation 

Anywhere Inc. and UiPath Inc., dosáhli v roce 2020 souhrnné tržní hodnoty 14 miliard 

dolarů. Z geografického hlediska jsou největšími trhy pro technologie RPA Severní 

Amerika a západní Evropa. Výrazně nižší objem trhu je v Asii a zbytku světa. Tento 

rozdíl lze vysvětlit tím, že v západních zemích jsou nejvyšší mzdy a firmy tak mají větší 

motivaci investovat do automatizace lidské práce. [48] [49] 

 

Na trhu lze také rozlišit tři typy firem. První skupina jsou samotní dodavatelé RPA 

technologií (UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism). Druhou jsou velké 

technologické firmy jako Microsoft a Google, které se podílejí na vývoji nástrojů, jejich 

infrastruktury a celkového ekosystému. Poslední skupina jsou poradenské společnosti, 

které klientům pomáhají s identifikací procesů pro automatizaci a s řízením projektů 

implementace RPA. Do této skupiny patří zejména velké poradenské společnosti jako 

Accenture a PwC, ale i menší, specializované firmy. [50] 

 

 

Obrázek č. 19: Trh nástrojů robotické procesní automatizace [50] 
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Největší využití nachází robotická procesní automatizace v odvětvích s vysokou mírou 

digitální, kancelářské práce. To je typické pro sektor bankovnictví, finančnictví 

a pojišťovnictví, kde se provádí mnoho procesů s velkým množstvím dat. Konkrétní 

příklady ideálních procesů pro automatizaci jsou rekonciliace účtů, reporting, zpracování 

faktur, objednávek a klientských požadavků. V České republice je významný sektor 

outsourcovaných podnikových služeb (Business Process Outsourcing - BPO), ve kterém 

se provádí neustále se opakující, standardizované procesy (zpracování dokumentů, 

účetnictví, zákaznických žádostí a dalších dat) a proto nabízí mnoho příležitostí 

k automatizaci. Globální trh s technologiemi RPA rozdělený podle odvětví ilustruje 

následující graf. 

 

 

Obrázek č. 20: Trh RPA podle odvětví [49] 

 

UiPath 

V současnosti nejrozšířenějším nástrojem pro robotickou procesní automatizaci je 

UiPath. Vyvíjí a prodává jej stejnojmenná společnost, která byla založena v roce 2005. 

V roce 2018 dosahovaly tržby společnosti 114,8 milionu dolarů a podíl společnosti 

UiPath na obratu trhu RPA 13,6 %, což ji řadí na první místo. [51] 

 

Další často používané nástroje jsou: 

 Blue Prism 

 Automation Anywhere 

 Pega 
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3.7 Popis procesu 

Zvolený proces finančního auditu patří do hlavních činností firmy PwC. Celý finanční 

audit se skládá z mnoha dílčí procesů a postupů, které ověřují různé finanční údaje 

z mnoha různých zdrojů, zejména informačních a účetních systémů firmy, vydaných 

a přijatých faktur, výpisů z bankovních účtů a dalších dokumentů a zdrojů dat. V tomto 

procesu se jedná o testování výnosů auditované společnosti. To znamená porovnání 

finančních údajů v účetnictví firmy se skutečností. 

 

Během procesu se v první části porovnávají hodnoty výnosů zaúčtované v hlavní knize 

firmy s vydanými fakturami k odběratelům. V druhé části se testují výnosy z hlavní knihy 

oproti příchozím platbám na bankovních účtech. Toto testování se provádí v auditním 

informačním systému Aura, v tzv. testovacích souborech, což jsou excelové soubory se 

šablonou, ve které se provádí samotné auditní testování. Do nich se na levé straně zapisují 

zaúčtované výnosy z hlavní knihy. Na pravé straně jsou poté zapsány částky z faktur. 

V druhé části se na pravou stranu zapisují částky z bankovních účtů, které jsou přiřazené 

jednotlivým fakturám. Tento soubor příchozích plateb se nazývá „Applied Register“.  

 

V kontrolním sloupci jsou od sebe tyto čísla odečteny a je vidět, jestli jsou stejná, 

a zaúčtování tedy proběhlo správně, nebo je mezi nimi rozdíl. Pokud se objeví rozdíl, 

může být vysvětlen přepočtem kurzu cizí měny, případně nepřesahuje hranici 

významnosti (materiality) a proto není považován za problematický. Poté auditor každou 

položku schválí, nebo zamítne jako chybnou. Manažer zakázky poté schválí celý 

testovací soubor. Vstupní data pro testování se nachází v excelovém dokumentu hlavní 

účetní knihy, tabulce plateb na účtu, dále jsou k dispozici vydané faktury ve formátu PDF 

a tabulka kurzů měn, které jsou nezbytné pro přepočet mezinárodních transakcí.  

 

V současné situaci je celý proces velmi časově náročný. To znamená jednak vysoké 

náklady na mzdu pracovníka, který proces provádí a taktéž váže odborné zaměstnance 

na rutinní a únavné činnosti, ačkoli jsou potřeba pro jiné, kreativnější úkoly. Další 

problém je možná chybovost procesu, ke které může dojít vlivem únavy, ztráty pozornosti 

nebo pouhým překlikem při manuálním zadávaní velkého množství dat. Schéma procesu 

zobrazuje následující diagram. 
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Požadavek na 
testování

Testovací vzorek
Výběr účetních 

operací k 
testování

Auditor
Zapsání výnosů z 

hlavní knihy

Zápis příchozích 
plateb z 

bankovního účtu

Zápis částek z 
vydaných faktur

IS Aura

Hlavní kniha

Kurzovní lístek

Faktura

Applied Register

Schválení 
testovacího 

souboru
Manažer zakázky

Vytvoření 
testovacích 

souborů v Auře

Manažer zakázky

 

 

Obrázek č. 21 : EPC diagram procesu auditního testování 
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část 1 – Příprava testovacího vzorku 

1. Vybrání účetních položek pro testování. 

2. Připravení souboru hlavní účetní knihy. 

3. Připravení souboru příchozích plateb. 

4. Připravení PDF souborů odpovídajících faktur. 

5. Připravení souboru měnových kurzů. 

 

část 2 – Otevření testovacího souboru v aplikaci Aura 

1. Otevření aplikace Aura. 

2. Otevření sekce testování výnosů a vyhledání dané zakázky. 

3. Otevření souboru v Excelu. 

 

část 3 – Provedení testování faktur 

1. Vyhledání transakce v souboru hlavní knihy. 

2. Přepis dat z hlavní knihy do testovacího souboru. 

3. Vyhledání PDF souboru odpovídající faktury. 

4. Přepis dat z faktury do testovacího souboru. 

5. Opakování pro každou položku z testovacího vzorku. 

 

část 4 – Provedení testování faktur 

1. Přechod na druhý list testovacího souboru. 

2. Vyhledání platby v souboru příchozích plateb. 

3. Přepis dat o platbě do testovacího souboru. 

4. Opakování pro každou položku z testovacího vzorku. 

 

část 5 – Kontrola a schválení 

1. Kontrola správnosti údajů. 

2. Kontrola rozdílů mezi zaúčtovanou a skutečnou hodnotou. 

3. Uložení testovacího souboru do systému Aura. 

4. Schválení manažerem zakázky. 
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3.7.1 SWOT analýza procesu 

Silné stránky Slabé stránky 

Proces je plně digitální 

Proces je vhodný pro automatizaci 

Vysoce standardizovaný proces 

Proces je velmi důležitý 

Dobrá dokumentace postupu v procesu 

Podpora vedení 

Dostatek zdrojů pro automatizaci 

Vysoká časová náročnost současného 

stavu procesu 

Vysoké mzdové náklady 

Vázaní klíčových lidských zdrojů 

Riziko chyb 

 

 

Příležitosti Hrozby 

Úspora času pracovníků 

Úspora nákladů na provádění procesu 

Snížení chybovosti procesu 

Zrychlení dokončení procesu 

Zvýšení přidané hodnoty pro zákazníky 

Technické problémy při automatizaci 

Změny procesu v budoucnosti způsobí 

nutnost změnit řešení 

Nedostatečné využívání ze strany 

auditorů 

 

Tabulka č. 2: SWOT analýza procesu 

 

Ze SWOT analýzy procesu vyplývá, že proces je vysoce standardizovaný a digitální. Pro 

auditory je také velmi důležitý a je dobře zdokumentovaný. To jsou dobré předpoklady 

pro technickou stránku automatizace.  

Nevýhody současného stavu jsou vysoké náklady časové a tím i finanční. Dále také 

proces váže mnoho lidských zdrojů. Kvůli opakujícímu se a pomalému přepisování dat 

v procesu je vysoké riziko lidských chyb. 

Mezi příležitosti patří možnost úspory času auditorů, snížení chybovosti procesu a jeho 

zrychlení, což umožní dodávat zákazníkům výsledky rychleji.  

Hrozbami jsou technické problémy při implementaci automatizovaného řešení a také 

riziko, že v procesu nastane změna, po které by se musel měnit i automatizační program. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

V této kapitole bude popsán vlastní návrh a následná realizace automatizačního řešení 

RPA pro již popsaný proces z oblasti finančního auditu. Nejprve bude představeno 

vývojové prostředí nástroje UiPath. Poté budou stručně popsány cíle, důležité faktory 

a průběh implementace. Následně bude algoritmus robota krok po kroku popsán, a to 

s využitím vývojových diagramů. V poslední části budou výsledky implementace shrnuty 

a bude provedeno ekonomické zhodnocení projektu. 

 

4.1 Lewinův model změny 

Protože se jedná o významnou změnu ve fungování procesu, je vhodné pro její úspěšné 

řízení a provedení aplikovat Lewinův model změny. To je model, který umožňuje 

analyzovat, pochopit a řídit změnu ve firmě nebo i jiné organizaci. Byl představen 

americkým sociálním psychologem Kurtem Lewinem již v polovině minulého století a 

stále patří mezi nejdůležitější nástroje pro řízení změny. Podle Lewinova modelu probíhá 

změna ve třech krocích: rozmrazení, provedení změny a zmrazení. [52] 

 

4.1.1 Síly inicializující proces změny 

Libovolnou změnu má smysl provádět pouze v tom případě, že přínosy jejího provedení 

převáží nad nevýhodami. Na podnikový proces řešený v této práci působí mnoho faktorů 

jak pozitivních, tak i negativních. Při rozhodovaní je potřeba všechny tyto faktory 

identifikovat a ohodnotit. 

 

Faktory působící pro změnu: 

 Možnost ušetřit náklady na proces 

 Uvolnění pracovníků na jiné činnosti 

 Úspora času na zakázce 

 Snaha zvýšit kvalitu  

 Podpora vedení pro využití technologií 

 Vytvoření know-how v oblasti RPA 
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Faktory působící proti změně: 

 Náklady na provedení změny 

 Riziko technických problémů 

 Narušení současného fungování 

 

Po identifikaci faktorů je dalším krokem jejich kvantifikace. Všechny faktory budou 

ohodnoceny na bodové stupnici 1-5. Čím vyšší hodnota, tím významnější faktor je. 

Faktory působící pro změnu mají tuto hodnotu kladnou, faktory proti změně zápornou. 

 

Faktory působící pro změnu Faktory působící proti změně 

Možnost úspory nákladů na proces 5 Náklady na provedení změny -2 

Uvolnění pracovníků na jiné činnosti 4 Riziko technických problémů -4 

Úspora času na zakázce 3 Narušení současného fungování -1 

Zvýšení kvality služeb zákazníkům 2 Nutnost změn v budoucnu -2 

Podpora vedení pro inovace 1   

Vytvoření know-how v oblasti RPA 2   

Celkem 17  -9 

 

Tabulka č. 3: Vyhodnocení faktorů pro a proti změně 

 

Z tabulky ohodnocených faktorů je patrné, že nejvýznamnějším přínosem provedení 

projektu by byla úspora nákladů a také uvolnění pracovních sil. Proti tomu působí 

především riziko technických problémů při implementaci a provozu automatizovaného 

řešení. Nicméně platí, že součet hodnot faktorů pro změnu téměř dvojnásobně převyšuje 

faktory proti změně. Proto je možné provedení změny schválit a projekt provést. 
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4.1.2 Identifikace agenta změny 

Agentem změny v projektu je vedoucí týmu pro RPA v oddělení Risk Assurance. Ten má 

požadované rozsáhlé znalosti technologií pro automatizaci a zkušenosti s jejich 

implementací. Také má dostatečné znalosti fungování firmy a klíčových procesů, včetně 

zvoleného. 

 

Také je možné identifikovat roli sponzora změny. Tím je vedoucí auditní zakázky, který 

dodává zdroje, schvaluje projekt a jeho rozpočet, projekt obhajuje a má rozhodovací 

pravomoc. 

 

V roli advokátů změny vystupují samotní auditoři. Ti mají na provedení změny zájem, 

protože jim výrazně ulehčí práci. Avšak projektu se účastní pouze jako uživatelé, 

ke konzultacím a uživatelskému testování. Nedělají však ta zásadní rozhodnutí. 

 

4.1.3 Identifikace intervenčních oblastí 

Lidské zdroje a jejich řízení 

V oblasti lidských zdrojů se provedení změny projeví tak, že se auditorům, kteří 

v nynějším stavu proces provádí zdlouhavě a manuálně, ušetří mnoho času a práce. To 

má několik důsledků. Jednak se tito pracovníci mohou věnovat jiným úkolům, které více 

vyžadují zapojení člověka. Také dojde k úsporám, a to jak přímo na mzdových nákladech, 

tak i na vyhledávání a nabírání nových pracovníků, které je vzhledem k jejich vysoké 

kvalifikaci obtížné získat na trhu práce. Dalším dopadem provedení změny bude nutnost 

objasnit auditorům, jak automatizované řešení funguje, a jak ho používat. 

 

Organizační struktura firmy 

Při provedení změny se musí organizační struktura mírně upravit tak, aby reflektovala 

užší propojení technologického oddělení, které automatizaci vyvíjí, s auditory, kteří ji 

využívají. To znamená určení zodpovědných osob z obou stran, kteří na projektu budou 

spolupracovat. 
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Technologie 

Technologie jsou hlavním faktorem, který umožňuje provedení změny. Firma již má 

zkušenosti s využíváním technologie RPA v jiných oblastech, avšak ve finančním auditu 

dosud použita nebyla. Projekt tak rozšíří technologické kompetence firmy a dokumentace 

vzniklá při implementaci řešení může být v budoucnu nápomocná při podobných 

projektech automatizace. 

 

Komunikační toky a procesy 

Ovlivněn bude proces provádění auditního testování, který po implementaci řešení bude 

obsahovat automatizovaný krok testování výnosů. Pro dlouhodobý úspěch bude nezbytná 

komunikace mezi auditním týmem a vývojáři auditního řešení. Auditoři musí své 

požadavky komunikovat směrem k vývojářům rychle a jasně, aby vytvořené řešení mohlo 

splňovat jejich očekávání. 

 

 

4.1.4 Fáze změny 

Rozmrazení – příprava změny 

Ve fázi přípravy změny je hlavním úkolem vytvořit plán projektu. K tomu bude využita 

metoda síťového grafu typu PERT. Tato metoda vyžaduje stanovení činností, jejich 

vzájemných návazností a odhady délky jejich trvání. Po sestavení grafu je možné určit 

kritickou cestu a vypočítat rezervy jednotlivých činností. Následně je nutné provést 

analýzu rizik. Identifikovat rizika projektu, ohodnotit je a navrhnout opatření k jejich 

snížení. 

 

Při plánování automatizace procesu ve finančním auditu je nutné začít přesnou 

dokumentací a popisem současného stavu. Přitom je možné identifikovat hlavní současné 

nedostatky procesu, tyto nálezy zohlednit v návrhu řešení a zajistit tak, že prováděná 

změna tyto nedostatky bude řešit a odstraňovat. Proto je důležitá komunikace 

s pracovníky, kteří proces provádějí, aby bylo možné zjistit jejich požadavky, procesu 

porozumět a být poté schopen řešení navrhnout a implementovat. 
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Provedení změny  

Po získání popisu procesu a vytvoření procesního diagramu je možné přistoupit 

k provedení změny. Hlavní částí tohoto kroku je vytvoření robota RPA. Na trhu sice 

existuje několik dostupných technologií, firma PwC se však rozhodla využívat nástroj 

UiPath. Dále bude robot naprogramován podle návrhu. V průběhu programování 

a zejména po dokončení musí být důkladně otestován, aby se zjistilo, jestli implementace 

splňuje všechny vstupní požadavky. V průběhu vývoje je důležité komunikovat 

s budoucími uživateli, aby na základě jejich zpětné vazby mohl být případně vývoj 

upraven podle jejich požadavků. 

 

Zmrazení – fixace dosažených výsledků 

Po vytvoření a otestování softwaru robota je zbývajícím krokem jeho nasazení do praxe 

a ustálení provádění procesu v jeho nové podobě. Nový způsob fungování musí být jasně 

vysvětlen všem pracovníkům, kteří jsou změnou ovlivněni. 

 

4.1.5 Způsob zhodnocení dosažených výsledků 

Je důležité si dopředu určit, podle jakých kritérií bude na závěr hodnocena úspěšnost 

procesu. Toto hodnocení má za cíl zjistit, jestli bylo požadované zlepšení skutečně 

dosaženo. Pro toto hodnocení lze využít měřitelné i neměřitelné ukazatele. Mezi 

měřitelné bude patřit zejména úspora finanční. Ta v případě tohoto procesu bude 

vypočtena na základě úspory času při jednom provedení procesu, počtu opakování během 

stanovené doby a nákladů na hodinu práce daných pracovníků. Od této úspory musí 

ovšem být odečteny náklady na implementaci a provoz řešení.  Neměřitelné zlepšení 

může mít formu zjednodušení práce auditorů, kteří se zbaví opakující se práce, zjednoduší 

si práci a mohou dělat činnosti, které je více profesně naplňují. Také je důležité rozšíření 

současného firemního know-how v oblasti procesní automatizace a vytvoření pilotního 

projektu využití technologie RPA nově v oblasti finančního auditu. Tyto získané znalosti 

a zkušenosti mohou v budoucnu pomoci při automatizaci dalších procesů. 
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4.1.6 Časový plán metodou PERT 

Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) je jednou z metod síťové 

analýzy, která slouží k analýze a plánování trvání projektu, na který pohlíží jako na sled 

vzájemně na sebe navazujících činností. PERT je velmi podobný metodě kritické cesty 

(CPM), avšak na rozdíl od deterministické CPM je PERT stochastická metoda. To 

znamená, že délky trvání jednotlivých činností nejsou pevně určeny, ale jsou vypočteny 

ze tří odhadů: 

 Optimistický odhad – minimální možný čas potřebný k provedení úkolu za 

předpokladu, že vše probíhá lépe než se obvykle očekává. 

 Pesimistický odhad – maximální možný čas potřebný k provedení úkolu za 

předpokladu, že vše bude probíhat hůře než obvykle. 

 Realistický odhad – nejlepší odhad času potřebného k provedení úkolu za 

předpokladu, že vše probíhá normálně. 

 

Očekávaná délka trvání se vypočte podle vzorce: 

 

𝑡 =
(𝑎 + 4𝑚 + 𝑏)

6
 

 

Kde a je optimistický odhad, b je pesimistický odhad a m je realistický odhad, který má 

proto nejvyšší váhu. Je nezbytné vypočítat i směrodatnou odchylku (σ) a rozptyl (σ2), 

neboť se jedná o funkci hustoty pravděpodobnosti, a to podle vzorců: 

 

Vzorec rozptylu trvání činnosti: 

σ2 =
(𝑏 − 𝑎)2

36
 

 

Vzorec směrodatné odchylky trvání činnosti: 

 

σ =
(𝑏 − 𝑎)

6
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Metoda PERT je proto vhodná pro projekt, u jehož činností panuje nejistota ohledně délky 

jejich trvání. Při plánování je dobrým pravidlem přiřadit větší časovou rezervu činnostem, 

jejichž délku bylo těžší a méně přesné odhadnout, což lze poznat tak, že u těchto činností 

vychází větší rozptyl. 

 

Následující tabulka obsahuje činnosti projektu, jejich délky trvání a návaznosti podle 

metodiky PERT. Kritická cesta je vyznačena červeně a reprezentuje činnosti, u nichž je 

dodržení délky nezbytné pro včasné dokončení projektu. Tabulka č. 5 poté projekt 

znázorňuje z pohledu Ganttova diagramu, který je ideální ke grafickému zobrazení 

posloupnosti činností. 
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Tabulka č. 4: Časový plán projektu PERT 
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Tabulka č. 5: Ganttův diagram projektu 
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4.2 Analýza rizik 

Pro úspěšné provedení projektu změny je nutné provést analýzu rizik. Ta začíná 

identifikací možných rizik v projektu. Identifikace rizik by měla stavět na výsledcích 

provedené SWOT analýzy. Následně jsou rizika ohodnocena podle pravděpodobnosti 

a dopadu, čímž se získá celková hodnota rizika. Po ohodnocení bude vytvořena mapa 

rizik, která je přehledně znázorní. Dalším krokem je ošetření rizik, které znamená návrh 

opatření k eliminaci nebo snížení rizika. Případně může být rozhodnuto o akceptaci rizika, 

pokud je nízké a neexistuje efektivní opatření. Pokud by však zůstalo nějaké riziko 

s vysokou hodnotou, na které není účinné opatření, je možné rozhodnout o neuskutečnění 

projektu. 

 

4.2.1 Ohodnocení rizik 

Při hodnocení rizik je každé riziko ohodnoceno na stupnici 1-5, podle pravděpodobnosti 

a dopadu, pokud by nastalo. Součin pravděpodobnosti a dopadu poté určí celkovou 

hodnotu rizika. Na základě toho je možné rizika rozdělit do třech kategorií podle jejich 

celkové významnosti na nízké, střední a vysoké riziko.  

 

Toto rozdělení ilustruje následující tabulka: 

 

Hodnota rizika Kategorie 

1-5 Nízké riziko 

6-14 Střední riziko 

15-25 Vysoké riziko 

 

Tabulka č. 6: Tabulka hodnot rizika 
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Riziko Pravděp. Dopad Riziko 

1 Nedostatečné porozumění procesu 1 2 Nízké 

2 Nevhodná volba RPA nástroje 2 1 Nízké 

3 Technické potíže při implementaci 2 3 Střední 

4 Zpoždění projektu 4 5 Vysoké 

5 Nedostatečná podpora vedení 3 2 Střední 

6 Nedostatečné využívání 2 2 Nízké 

7 Nedosažení výsledků 2 3 Střední 

8 Změny požadavků 4 4 Vysoké 

 

Tabulka č. 7: Tabulka ohodnocených rizik 

 

 

 

 

 

4.2.2 Mapa rizik 

 

 
 

Graf č. 1: Mapa rizik před aplikací opatření 
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4.2.3 Opatření 

Analýza rizik ukázala, že v projektu hrozí dvě vysoká rizika a tři střední rizika. Před 

zahájením projektu je proto nutné nalézt opatření proti těmto rizikům. 

 

 Technické potíže při implementaci - Naprogramování robotické automatizace 

není vždy jednoduché a může se stát, že vývojář narazí na technický problém, 

který je obtížné nebo nemožné vyřešit. Jako opatření je nutné automatizovaný 

proces důkladně analyzovat a porozumět mu. Obtížné části programu je vhodné 

konzultovat se seniorními vývojáři, kteří pomohou s řešením a dokážou upozornit 

na možné technické překážky. Tím se dosáhne snížení tohoto rizika na přijatelnou 

úroveň. 

 Zpoždění projektu – Auditní sezóna se řídí pevným harmonogramem pro každou 

zakázku. Zpoždění projektu by znamenalo, že se robot nedokončí včas a nebude 

moci být využit v letošní sezóně. To je kritické riziko pro celou auditní zakázku. 

Nejlepším řešením je zahájit projekt s dostatečnou časovou rezervou, než bude 

robot potřeba. I v případě, že se implementace pozdrží, tak bude robot připravený 

k využití včas. 

 Nedostatečná podpora vedení – Ne každý člen vedení firmy je vždy nakloněn 

inovativním technologiím a změnám zavedeného systému a procesů. Pokud 

vedení projekt automatizace nepodpoří dostatkem zdrojů a neprosadí jeho 

využívání, může se stát, že robot nebude dokončen nebo bude zbytečný. Jako 

opatření je vhodné prodiskutovat projekt se všemi zúčastněnými stranami, zjistit 

jejich očekávání a vysvětlit jim výhody, které jim implementace projektu přinese 

a zajistit si tím jejich podporu. 

 Nedosažení výsledků - Pokud robot nebude schopen plnit veškeré očekávané 

funkcionality, bude to označeno za nedosažení výsledků, nebo jen částečné 

dosažení. V tom případě by robot nepřinesl očekávané výhody a úspory. Toto 

riziko zároveň souvisí s rizikem technických problémů při implementaci, které 

pokud nebudou překonány, povedou k nedosažení výsledků. Platí tedy stejné 

opatření, důsledná analýza procesu a sladění očekávání s možnosti nástroje RPA. 
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 Změny požadavků – Požadavky na funkci robota vycházejí především 

od auditorů, kteří proces provádí a budou uživateli robota. Jedná se o velmi 

inovativní projekt, firma a pracovníci auditu zatím nemají zkušenost s podobným 

řešením. Můžou tedy mít problém hned zpočátku přesně formulovat požadavky 

a dodat potřebné informace o procesu. Změny požadavků v průběhu vývoje by 

však přinášely časové ztráty kvůli nutnosti část programu přepracovat. Jako 

opatření bude nutné zanalyzovat požadavky, pravidelně komunikovat s uživateli 

procesu a sbírat jejich zpětnou vazbu a co nejrychleji ji případně zapracovat 

do změn programu robota. 

 

 

4.2.4 Vyhodnocení 

Na každé vysoké a střední riziko se podařilo najít účinné opatření, které sníží jejich 

pravděpodobnost, dopad, nebo ideálně obojí. Rizika jsou tedy zvladatelná a projekt může 

pokračovat do fáze návrhu implementace robota. Mapa rizik po aplikaci opatření vypadá 

následovně. 

 

 

Graf č. 2: Mapa rizik po aplikaci opatření 
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4.3 Vývojové prostředí UiPath 

Vývoj robota UiPath probíhal ve vývojovém prostředí UiPath Studio. Jedná se o grafický 

editor, ve kterém se algoritmus robota v podobě vývojového diagramu skládá 

z jednotlivých bloků, pomocí grafického uživatelského rozhraní. Výhoda tohoto přístupu 

je, že nevyžaduje velké znalosti programování, pro vývoj běžných aplikací je dostačující 

znát základní principy algoritmizace. Tím se značně rozšiřuje okruh potenciálních 

vývojářů a uživatelů UiPath.  

 

 

Obrázek č. 22: Vývojové prostředí UiPath 

 

Prostředí UiPath Studio se skládá ze 4 hlavních částí: 

 

 Lišta menu – je umístěna v horní části a obsahuje 3 záložky: Home, Design 

a Debug. Záložka Home umožňuje vytvářet nové projekty nebo otevírat stávající, 

dále nastavení aplikace a nástroje pro rozšíření studia i práci v týmu, tedy 

verzování projektu například v systému GIT. Design zobrazí na horní liště 

nástroje pro vývoj robota jako je ukládání projektu, spouštění a nasazování robota. 

Záložka Debug se automaticky aktivuje při debugování projektu a umožňuje práci 

s debuggerem, breakpointy a logováním. 
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 Designer – hlavní část editoru, plocha, na které vývojář vytváří algoritmus robota 

skládáním a nastavováním aktivit. Při komplexním programu, který obsahuje 

mnoho vrstev aktivit, umožňuje jejich seskupování a přehledné zobrazování. 

 Panel Activities – panel aktivit je umístěný na levé straně a nabízí veškeré 

aktivity, které UiPath nabízí pro tvorbu softwaru robota. Aktivity jsou rozdělené 

do skupin podle jejich zaměření. Instalací dodatečných balíčků je možné jejich 

výběr rozšířit.  

 Panel Properties – se nachází v pravé části a umožňuje zobrazení a nastavení 

veškerých vlastností jednotlivých aktivit. 

 

 

Obrázek č. 23: UiPath Studio [53] 
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4.4 Implementace 

Po analýze procesu v předchozí kapitole byly ve spolupráci se zúčastněnými stranami 

stanoveny cíle a byl vypracován návrh programu robota. Byl zvolen výše představený 

nástroj UiPath, neboť se pro daný účel hodí a firma s ním již má pozitivní zkušenosti. 

Cílem robota je bez lidského zásahu provést auditní testování výnosů na základě 

dodaných datových souborů. Algoritmus robota musí vstoupit do aplikace Aura, vyhledat 

testovací soubory, otevřít je a podle určených pravidel do nich zapsat účetní data pro 

ověření jejich správnosti, nakonec soubor uložit a zavřít. Oproti lidskému zpracování to 

přinese úspory nákladů, času a zvýšení kvality. Dále budou popsány jednotlivé části 

algoritmu. Celý program je znázorněn vývojovým algoritmem na obrázku č. 24. 
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Obrázek č. 24: Vývojový diagram robotického řešení 
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4.4.1 Setup 

V první fázi musí robot provést přípravu na hlavní část algoritmu. To znamená nastavení 

jmen a adres potřebných souborů a dalších konstant. Dále čtení z excelových souborů 

a uložení v nich obsažených dat do tabulek v paměti robota. Ne všechny data ze vstupních 

souborů jsou pro činnost robota potřebná, pro rychlejší běh a úsporu paměti tak při čtení 

probíhá i filtrování dat. Následně robot musí otevřít internetový prohlížeč a otevřít v něm 

webovou aplikaci Aura. V ní pak vyhledá a otevře aktuální zakázku, na které má pracovat. 

Ta obsahuje takzvané testovací soubory, což jsou excelové soubory se šablonou, 

ve kterých se provádí auditní testování. 

 

Obrázek č. 25: Setup robota 
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Robot využívá následující 4 soubory, které obsahují tabulky dat: 

 

 Testing Sample – Tabulka účetních položek, které mají být při testování 

zkontrolovány. Obsahuje následující sloupce: ID v hlavní knize, číslo účtu 

příslušné účetní operace, částka v měně lokální i v měně vydané faktury, a také 

číslo transakce na bankovním účtu, která odpovídá dané faktuře. Také musí 

obsahovat sloupec s číslem testovacího souboru v Auře, ve kterém se má položka 

ověřovat. 

 Currency Rates – Tabulka měnových kurzů pro každý měsíc. Slouží pro převody 

mezi lokální měnou a měnou faktury v případě položek, u kterých se jedná 

o mezinárodní platby. 

 Applied Register – Tabulka plateb na bankovním účtu, které jsou přiřazeny 

k jednotlivým fakturám. Obsahuje sloupce ID transakce, datum platby, číslo 

protistrany, měnu platby, částku platby a několik dalších sloupců, které robot 

nepotřebuje a proto jsou odfiltrovány. 

 General Ledger (GL) – Tabulka, která obsahuje data z hlavní účetní knihy 

auditované firmy. Obsahuje veškeré sloupce s účetními daty. Vzhledem 

k velikosti celého souboru je při načítání provedeno filtrování podle čísla účtu, 

protože potřebné jsou pouze ty, které přísluší testované účetní operaci, tedy pouze 

výnosové účty. Také jsou vynechány nepotřebné sloupce a ponechají se pouze ty, 

které obsahují nutná data jako ID, číslo účtu, číslo transakce, částka, měna, datum 

platby, název protistrany a popis transakce. 

 

Robot také vytvoří proměnnou InvoicesPath, která odkazuje na složku obsahující PDF 

soubory faktur pro jednotlivé testované transakce. Ty není potřeba načítat všechny ihned, 

ale načtou se až při provádění testu konkrétní položky. 
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Obrázek č. 26: Načítání souboru hlavní knihy 

 

Načítání tabulek z excelových souborů probíhá následujícím způsobem: 

1. Aktivita Excel Application Scope otevře soubor s názvem GL, který se nachází 

ve složce, která je globálně uložená v proměnné RootPath. 

2. V aktivitě Filter mohou být filtrovány data na základě určité podmínky, a taktéž 

lze vybrat, které sloupce budou zachovány, nebo ignorovány, viz obrázek 27. 

3. Dále kvůli velkému množství dat, které robota zpomalí, aktivita Delay počká, až 

vše proběhne. Typicky stačí pauza jedna vteřina. 



70 

 

 

Obrázek č. 27: Filtrování vstupních dat 

 

4.4.2 Otevření souboru 

Protože informační systém Aura obsahuje pro každou zakázku značné množství různých 

souborů, a neumožňuje mezi nimi vyhledávat způsobem, který by byl kompatibilní 

s technologií RPA, musel být nalezen algoritmus, který umožní pomocí scrollování 

v prohlížeči vyhledat každý ze seznamu několika souborů, podle číselného kódu v jejich 

názvu (kód odkazuje na sloupec v tabulce Testing Sample). 

 

Tento problém byl vyřešen následovně: 

1. Robot si vytvoří tabulku RemainingEntities z názvů souborů, které má postupně 

nalézt a zpracovat. 

2. Na první viditelné stránce v Auře postupně vyhledává každý element 

z RemainingEntities. Pokud existuje, otevře ho, zpracuje a jeho název uloží 

do další pomocné tabulky Processed, pokud ne, vyhledává další.  

3. Po konci cyklu z RemainingEntities odečte všechny zpracované (z tabulky 

Processed). Dále v RemainingEntities zůstávají pouze názvy souborů, které ještě 

robot musí zpracovat. 

4. Pomocí aktivity Button robot pošle do prohlížeče událost stisku tlačítka 

PageDown, které způsobí scrollování prohlížeče na další viditelnou stránku. 

5. Kroky 1-4 se opakují, dokud robot nezpracuje všechny soubory (tabulka 

RemainingEntities je prázdná.) 
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Obrázek č. 28: Vyhledávání testovacích souborů v Auře 
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4.4.3 Řešení chyb 

Protože během zpracování souboru může dojít k chybám z různých důvodů jako například 

špatný formát, chybějící data nebo jiná neočekávaná chyba, musí robot umět tyto situace 

řešit. Cílem je, aby robot, pokud dojde k chybě, poslal uživateli mail s informacemi 

a dokázal pokračovat v práci na dalším souboru. 

 

K tomu slouží aktivita Try Catch, která se skládá ze 3 částí: 

 

 Try – Blok kódu, ve kterém se provádí hlavní program. Pokud v něm dojde 

k chybě, neukončí se celý program, ale běh přejde do bloku Catch. V tomto bloku 

je proto umístěna hlavní část programu, která prochází a zpracovává jednotlivé 

soubory v Auře. 

 Catch – Blok kódu, který se vykoná, pokud dojde k chybě v Try. Vstupním 

parametrem je proměnná Exception, která obsahuje veškeré informace o chybě. 

Tyto informace jsou důležité jak pro vývojáře, pro odladění chyb programu 

při vývoji, tak i pro případného uživatele, který se dozví, kde a proč k chybě 

v běhu robota došlo. Proměnnou Exception lze zapsat do logu nebo uložit 

pro pozdější využití. 

 Finally – Kód v bloku Finally je prováděn vždy, ať už k chybě dojde nebo ne. 

Význam je takový, že robot v této části pošle uživateli mail s výsledkem 

zpracování souboru. Pokud došlo k chybě, tak blok Catch uložil Exception a ta je 

zapsána v mailu. Pokud ne, uživatel se dozví, že soubor byl úspěšně zpracován. 
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Obrázek č. 29: Řešení chyb v programu 
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4.4.4 Zpracování testovacího souboru 

Pokaždé, když robot při prohledávání Aury narazí na soubor, který má zpracovat, otevře 

jej pomocí aktivity DoubleClick. Poté v bloku Attach and Process Excel dojde na samotné 

zpracování, které bude popsáno dále. Nakonec robot soubor uloží a zavře kliknutím 

na příslušná tlačítka.  

 

 

Obrázek č. 30: Otevírání testovacího souboru 
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Práce s Excelem 

Na začátku bloku Attach and Process Excel je proměnná ErrorInEntity nastavena 

na hodnotu false. Tato proměnná se používá pro výše popsané řešení chyb. Dále se nastaví 

proměnná EntityCode, podle které se pak vyfiltrují tabulky GL a TestingSample pro daný 

testovací soubor do pomocných tabulek EntityGL a EntitySample. Tím je dosaženo 

zvýšení rychlosti robota, který následně z těchto menších tabulek opakovaně vyhledává 

a čte data. 

 

Následně robot potřebuje začít používat otevřený testovací soubor z Aury. Ačkoliv 

UiPath obsahuje knihovnu funkcí, které zjednodušují práci v Excelu, v tomto případě není 

možné je použít. Vestavěné funkce mohou pracovat pouze se soubory uloženými 

na pevném disku, zatímco v tomto případě dochází k otevření souboru z webové aplikace. 

Proto je s excelovým testovacím souborem nutno pracovat jako s generickým programem 

a používat knihovnu UI Automation, která umožňuje komunikovat s jakoukoliv aplikací 

pomocí jejího uživatelského rozhraní, ve kterém rozpozná ovládací prvky, tzv. selektory. 

 

 

Obrázek č. 31: Připojení robota k souboru 
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4.4.5 Auditní testování 

 

Obrázek č. 32: Auditní testování 

Uvnitř bloku na práci s testovacím souborem jsou dva bloky, protože samotný auditní 

test se skládá ze dvou částí: 

 Test Revenue Transactions znamená testování výnosů zaúčtovaných v hlavní 

knize oproti vydaným fakturám a jejich částkám. Do levé části testovací šablony 

robot zapisuje data z hlavní knihy, do pravé údaje z vydaných faktur. Hlavní 

sloupce jsou částky, kurz měny a přepočítaná částka do společné měny. 

V posledním sloupci je zadaný vzorec, který vypočte rozdíl mezi částkou z hlavní 

knihy a faktury. Nulový rozdíl znamená, že účetní položka je v pořádku. Případný 

nízký rozdíl může být způsobený kurzem měny a také není problém. Robot však 

provádí pouze zadání dat a výpočty, po jeho skončení musí testovací soubor 

otevřít sám auditor a potvrdit výsledky testu. 

 Test Cash against Revenue je druhá část testování výnosů. Smyslem je porovnat 

částky zaúčtované v hlavní knize s příchozími platbami na bankovním účtu. 

Probíhá v samostatném listu testovacího souboru. Využívá data z hlavní knihy, 

která jsou zobrazena na levé straně tabulky odkazem na list první části. Na pravou 

stranu robot zapisuje odpovídající údaje z tabulky AppliedRegister. Obdobně jako 

v první části, bude v posledním sloupci vypočítaný rozdíl mezi částkami z obou 

stran, který podléhá konečnému schválení auditorem.  
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Test Revenue Transactions 

V otevřeném testovacím souboru, který obsahuje více listů, robot klikne na záložku Test 

Revenue Transactions. Kvůli výše zmíněné nutnosti použít obecnou knihovnu pro práci 

s uživatelským rozhraním, které omezuje možnosti robota v používání Excelu, je nutné 

oddálit pohled na 50% velikosti proto, aby byly v obrazovce pro robota viditelné všechny 

používané buňky testovací šablony. To je dostačující řešení, protože dle vstupních 

požadavků je v každém testovacím souboru testováno maximálně 30 položek (řádků). 

 

Dalším požadavkem uživatelů, který návrh musel zohlednit bylo to, že testování může 

probíhat v několika fázích. Jeden testovací soubor může být otevřen několikrát, a vždy 

do něj bude zapsáno jen několik položek. Robot tedy musí zabránit přepsání některého 

řádku a vždy navázat až na dalším, volném řádku. K tomu slouží pomocná proměnná 

OriginalRowIndex, což je index prvního řádku, který robot najde prázdný. 

 

Obrázek č. 33: Příprava k testování 
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Po této přípravě souboru může robot začít postupně procházet záznamy z tabulky 

CurrentTestingSample, která obsahuje účetní položky vybrané k otestování v daném 

souboru. Tato pomocná tabulka byla vytvořena vyfiltrováním z celkové tabulky 

TestingSample, která obsahovala veškeré položky všech testovacích souborů. Protože při 

zpracování každého řádku může dojít k chybě, např. chybějící záznam v tabulce, špatný 

formát nebo jiná chyba, je proto blok zpracování každého řádku ProcessRow umístěn 

v bloku TryCatch. V případě že chyba nastane, zůstane řádek prázdný, informace o chybě 

se zaznamená do logu, který je po dokončení souboru odeslán uživateli a robot pokračuje 

na další položku. Po dokončení řádku, ať už úspěšném nebo po chybě, se v bloku Finally 

zvýší proměnná RowIndex, která určuje číslo řádku pro zapisování dat do excelových 

buněk. 

 

 

Obrázek č. 34: Testování výnosů 
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Algoritmus pro zpracování každého řádku, tedy každé testované účetní položky probíhá 

následovně. Robot podle identifikátoru účetní položky TransactionNumber vyhledá 

danou transakci v tabulce hlavní knihy EntityGL. Do levé části testovacího souboru se 

poté do odpovídajících sloupců zapíše číslo transakce, částku, datum, název zákazníka, 

číslo a název účtu a kód měny. Kód měny následně robot využije k vyhledání kurzu 

v tabulce CurrencyRates. Protože ta obsahuje kurzy pro každý měsíc, musí robot vybrat 

kurz pro měsíc, který předcházel datu transakce. Tím se automaticky podle vzorce 

v šabloně dopočítá částka v tzv. lokální měně, ve které firma účtuje, a proto se na ni 

převádí transakce v zahraničních měnách pro účely auditního testování. Tím jsou zapsány 

všechny potřebné údaje v levé části z hlavní knihy. Dále robot vyplní pravou část údaji 

z faktur, což bude popsáno následovně. 

 

 

Obrázek č. 35: Zápis do testovacího souboru 
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Faktury 

Vydané faktury, které se v rámci auditního testování porovnávají se zaúčtovanými 

částkami v hlavní knize, se nacházejí v PDF souborech ve složce, jejíž adresa je robotem 

nastavena v úvodní části algoritmu. Každý soubor v názvu obsahuje identifikátor 

transakce. Podle něj robot pro každou položku najde odpovídající soubor a přečte jej 

do proměnné PDFText. V něm musí robot vyhledat místa, kde jsou napsané datum 

faktury, částka s DPH i bez DPH, název zákazníka a kurz měny, tedy obdobné údaje jako 

předtím v hlavní knize. Pro vyhledání těchto údajů v dlouhém textu faktury, která má 

vždy pravidelný formát, byl využit nástroj RegexBuilder, který umožňuje vytvářet 

regulární výrazy a podle nich v textu vyhledávat. Regulární výraz je řetězec, který 

popisuje celou množinu možných řetězců na základě znalostí o tom, kolik a jaké znaky 

obsahuje (čísla nebo písmena). Také lze vyhledávat podle toho, jaké řetězce hledané části 

předchází a jaké po ní následují. Následující obrázek ukazuje způsob vyhledání částky 

faktury bez daně. Ze znalostí o formátu faktur je známo, že je zapsán mezi slovy „Total 

amount excluding taxes“ a „Total Tax“. Hledaný údaj pak tvoří 0 a více libovolných 

znaků (číslo obsahuje i tečku mezi tisíci a desetinou čárku), což je vyjádřeno 

výrazem „(.*?)“. 

 

 

Obrázek č. 36: Čtení proměnných pomocí regulárních výrazů 
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Z PDF souboru faktury jsou obdobným způsobem vyčteny všechny potřebné údaje 

a uloženy do proměnných. Následně jsou zapsané do testovacího souboru do pravé části 

šablony, což ukazuje následující obrázek. 

 

 

Obrázek č. 37: Čtení a zápis dat z faktur 
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Test Cash against Revenue 

Druhá část testování má za cíl porovnat částky zaúčtované v hlavní knize s příchozími 

platbami na bankovním účtu. Algoritmus je velmi podobný předchozí části, proto již bude 

popsán jen stručně. Na začátku, v bloku Prepare, robot přejde v excelu na list této části. 

Ten obsahuje šablonu pro testování, opět rozdělenou na levou a pravou část. Protože levá 

část reprezentuje data z hlavní knihy, které již byly robotem vyhledány z tabulek 

a zapsány do souboru, není tuto část potřeba opakovat. Data jsou zobrazeny odkazem 

na předchozí list. Robotu tedy zbývá jen vyplnit pravou část. Opět prochází každou 

položku z testovacího vzorku, podle identifikátoru ji vyhledá v tabulce AppliedRegister 

a údaje o platbě jako částka, datum, měna, číslo bankovního účtu a název banky zapíše 

do patřičných sloupců pravé strany. Po dokončení této části je testovací soubor hotový. 

Robot odešle nastaveným uživatelům email s informací, že soubor byl zpracován se 

statusem OK nebo Error a případnou chybovou zprávou. Následně soubor uloží a zavře. 

 

 

Obrázek č. 38: Testování příchozích plateb 
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4.5 Vyhodnocení projektu 

Po dokončení a nasazení automatizovaného řešení je potřeba provedený projekt 

vyhodnotit. V kapitole Způsob zhodnocení dosažených výsledků bylo stanoveno, že za 

hlavní kritérium úspěšnosti je považována úspora času práce a tím úspora mzdových 

nákladů. Ta tedy bude analyzována v Ekonomickém zhodnocení. Dále byly určeny 

nefinanční kritéria, které budou zhodnoceny v kapitole Další přínosy. 

 

4.5.1 Ekonomické zhodnocení 

Původní stav 

Hlavním cílem projektu bylo snížit náklady procesu auditního testování výnosů. 

V původním manuálním procesu bylo pro danou zakázku testováno okolo 600 účetních 

položek rozdělených do 20 testovacích souborů. Vzhledem k vysoké náročnosti při 

manuálním vyhledávání každé položky v několika velmi rozsáhlých excelových 

souborech a složce PDF souborů faktur trvalo otestování jedné položky průměrně 24 

minut práce. Většinu sice vykonávali juniorní pracovníci, ale část i seniorní, kteří jsou 

mnohem dražší. Průměrné náklady na hodinu lidské práce na procesu byly 1 000 Kč.  

 

Celková doba manuálního zpracování v původním stavu byla 240 hodin: 

 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑧𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣á𝑛í 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦 ∗ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑒𝑘 = 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑡𝑟𝑣á𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑢 

24 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 ∗ 600 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑒𝑘 = 240 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛 

 

Při nákladech 1 000 Kč na hodinu tak celkové náklady na proces dosahovaly 240 000 Kč. 

 

Nový stav 

Návrh a implementace robota samozřejmě také vyžadovala určité náklady. Další náklady 

budou potřeba na licenci a provoz robota. Projekt trval přibližně jeden měsíc, avšak 

nepracovalo se na něm nepřetržitě 8 hodin denně. Někdy docházelo k prostojům kvůli 

čekání na udělení přístupových práv nebo testování a zpětnou vazbu od uživatelů. Vývoj 

trval 80 hodin, náklady na hodinu práce juniorního vývojáře byly 500 Kč. Poskytnutí 

podkladů, konzultace a uživatelské testování zabralo na straně auditorů 40 hodin 

po 1 000 Kč na hodinu.  
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Náklady na vytvoření robota se vypočítají jako: 

 

č𝑎𝑠 𝑣ý𝑣𝑜𝑗𝑒 ∗ 𝑛á𝑘𝑙. 𝑣ý𝑣𝑜𝑗𝑒 + č𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑐í ∗ ℎ𝑜𝑑. 𝑛á𝑘𝑙. 𝑘𝑜𝑛𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑐í = 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

80 ℎ ∗ 500 𝐾č + 40 ℎ ∗ 1 000 𝐾č = 80 000 𝐾č 

 

Firma disponuje větším množstvím licencí pro roboty a na orchestrátor, takže cenu jedné 

licence lze vyjádřit jako 30 000 Kč ročně. Také je nutné zajišťovat provoz robota od 

správců, což ročně způsobí náklady 10 000 Kč. Po implementaci automatizace byla 

potřeba lidské práce snížena na pouhých 10 hodin, které zabral výběr položek k testování, 

přichystání souborů pro robota a následná kontrola výsledků manažerem. Zbývající 

mzdové náklady procesu jsou tedy 10 000 Kč.  

 

Souhrnné roční náklady procesu, tedy součet ceny licence, provozu a zbývající lidské 

práce na provoz tedy činí: 

 

𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑒 + 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧 + 𝑝𝑟á𝑐𝑒 = 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑟𝑜č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

30 000 + 10 000 + 10 000 = 50 000 𝐾č 

 

Roční úspora tedy dosahuje: 

 

𝑝ů𝑣𝑜𝑑𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑝𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖 = 𝑟𝑜č𝑛í ú𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎 

240 000 − 50 000 = 190 000 𝐾č 

 

Náklady 1. rok Další roky 

Vývoj 40 000 Kč 0 Kč 

Konzultace 40 000 Kč 0 Kč 

Vytvoření celkem 80 000 Kč 0 Kč 

Provoz 10 000 Kč 10 000 Kč 

Licence 30 000 Kč 30 000 Kč 

Zbývající práce 10 000 Kč 10 000 Kč 

Celkem 130 000 Kč 50 000 Kč 

 

Tabulka č. 8 : Náklady na automatizované řešení 
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Vzhledem k sezonnímu charakteru auditní práce nemá význam počítat ukazatel 

návratnosti investic (ROI) v měsících. Při nákladech vývoje 80 000 Kč je vidět, že projekt 

se vyplatí hned v prvním roce používání a přinese úsporu 110 000 Kč. V dalších letech 

odpadají náklady vývoje a roční úspory budou 190 000 Kč. 

 

Výsledek 1. rok Další roky 

Původní náklady 240 000 Kč 240 000 Kč 

Nové náklady 130 000 Kč 50 000 Kč 

Úspora 110 000 Kč 190 000 Kč 

 

Tabulka č. 9 : Výsledná úspora na procesu 

 

Taková úspora umožňuje projekt označit jako jednoznačně úspěšný. Přínosy projektu 

však nejsou pouze finanční. Automatizace rutinního procesu umožnila uvolnit 

kvalifikované pracovníky, které je těžké na trhu práce nalézt a vyškolit, na jiné, 

kreativnější činnosti, ve kterých je lidský faktor nezbytný. Firma také rozšířila své interní 

know-how v oblasti robotické procesní automatizace. Pro vedení firmy může projekt 

sloužit jako příklad inovací, na které by se společnost měla soustředit i v budoucnu. 

 

4.5.2 Další přínosy 

Kromě ekonomických měřítek úspěšnosti byly na začátku práce stanoveny i další, 

nefinanční metriky. I ty je proto po dokončení a nasazení automatizovaného řešení 

potřeba vyhodnotit. 

 

Hlavní nefinanční přínosy automatizovaného řešení jsou: 

 

 Potenciál pro další automatizaci v auditu – Testování výnosů je sice pouze 

jeden krok z celého auditu, avšak i jeho zjednodušení pomáhá. Vytvoření 

pilotního projektu nasazení RPA v auditu ukáže auditorům i managementu, že 

taková inovace může velmi pomoci jejich práci. Do budoucna tak lze očekávat 

snahu automatizovat další procesy a nasazování dalších RPA řešení. 
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 Zvýšení kvality odvedené práce – Robotické řešení výrazně zvýšilo kvalitu 

a snížilo počet chyb (např. špatně zadaný údaj, chybějící data), na které se dříve 

přicházelo až při závěrečné kontrole. Pokud v běhu robota dojde k chybě, 

například když chybí data ve vstupních souborech, robot přesně zaznamená místo 

a důvod chyby. Log chyb na závěr odešle mailem auditorovi, který už poté přesně 

ví, které chyby zbývá ručně opravit.  

 Uvolnění auditorů na jiné činnosti – Testování výnosů je velmi rutinní 

a digitální proces, který proto bylo možno automatizovat. V auditu je však mnoho 

jiných úkolů, které musí provádět lidé. Ti nyní mají více času na tuto práci, jako 

je komunikace s klienty, získávání podkladů od klientů a testování jejich systémů 

a vnitřních kontrol. 

 Rozšíření firemního know-how v RPA – Firma již má zkušenosti s automatizací 

procesů z různých oblastí, avšak v auditu se jednalo o premiéru. Mnoho auditních 

procesů je podobných, často se jedná se o porovnávání účetních dat z několika 

zdrojů. Vzniklý program robota tak může posloužit jako šablona, která s určitými 

úpravami dokáže automatizovat i další procesy auditního testování. V průběhu 

vývoje byly také vyřešeny mnohé technické problémy jako např. otevírání a práce 

se soubory v cloudovém IS Aura, které tak již v budoucnu nebudou muset vývojáři 

znovu řešit.  
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala využitím robotické procesní automatizace. Cílem bylo 

navrhnout a implementovat automatizační řešení pro proces ve finančním auditu. Zadání 

vycházelo z reálných potřeb auditního oddělení společnosti. Řešený proces testování 

výnosů byl v původním stavu velmi časově náročný, náchylný k chybám a vázal cenné 

lidské zdroje. Kritériem úspěšnosti automatizace proto byla především časová úspora při 

práci auditorů a její vyjádření finanční úsporou na mzdových nákladech. Další důležité 

faktory nového RPA řešení jsou spolehlivost a funkčnost. 

 

Práce byla rozdělena do tří částí. V první byly představena teoretická východiska z oblasti 

informačních technologií, RPA, podnikových procesů a auditu. V druhé části byla 

analyzována současná situace ve společnosti PwC a popsán daný proces. Poslední část se 

věnovala vlastnímu návrhu řešení tohoto problému, jeho implementaci do praxe a 

zhodnocení dosažených výsledků. 

 

Stanovené cíle práce se podařilo splnit. Přínosy jsou především vysoká finanční úspora, 

zkrácení procesu z řádu dní na několik hodin a snížení rizika chyb. Vynecháním lidí 

z procesu se vysoce kvalifikovaní pracovníci mohou věnovat užitečnějším činnostem, pro 

které jsou lidé nezbytní a vytváří hodnotu společnosti a zákazníkům. V obecné rovině 

práce ukázala, jak mohou firmy pomocí strategie inovací využít moderní technologie 

k digitální transformaci svého podnikání a zvýšit výkonnost.  
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