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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá projektem implementace nového informačního 

systému a kompletní obnovy počítačového vybavení společnosti Chladservis s.r.o. 

V práci jsou použité metody a postupy projektového managementu podle IPMA 

(International Project Management Association). 

 

 

 

Abstract 

 

The master’s thesis deals with a project to implement a new information system 

and complete recovery of computer equipment Chladservis s.r.o. Project management 

methods and procedures defined by IPMA (International Project Management 

Association) are used in this thesis. 
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Úvod 

 

Ve své diplomové práci se zabývám využitím nástrojů projektového 

managementu v praxi. Hlavním cílem diplomové práce je aplikace projektového 

managementu v praxi. Projektový management je poměrně mladým oborem, ale 

v současnosti jej využívá velká spousta firem. V projektovém managementu se můžeme 

setkat s řadou standardů a standardizací. Ve své diplomové práci postupuji podle 

standardu IPMA.  

 

Projekt v mé diplomové práci se zaměřuje na kompletní obnovu počítačového 

vybavení a výběr a implementaci nového informačního systému ve firmě Chladservis 

s.r.o. Předmětem podnikání této firmy je prodej chladící techniky a dalšího bílého zboží. 

Firma také nabízí servis chladící techniky a zajišťuje dodávání náhradních dílů díky své 

dceřiné společnosti Chladservis VaRa, spol s.r.o. Technický stav počítačového vybavení 

v této společnosti je velice špatný. Počítače, které jsou umístěné na prodejně, jsou velice 

zastaralé a jsou často poruchové, patrně vlivem dlouhodobého používání a prakticky 

nulové údržby. Často se stává, že se počítač sám vypne a veškeré provedené operace se 

neuloží, což pokládám za velký problém, který se musí okamžitě řešit. Zaměstnanci si 

často stěžují, že se jim počítač vypne během toho, jak sepisují prodejku se zákazníkem. 

Zakoupením nových informačních technologií dojde dle mého názoru k minimalizování 

poruchovosti, navýšení výkonu, což povede k navýšení efektivity práce. 

 

Informační a komunikační technologie se staly v posledních letech nedílnou 

součástí každé firmy. V současné si době si jen těžko dokáži představit firmu, která by 

nevyužívala tyto technologie, které ulehčují práci, nabízí plno služeb, umožňují ukládat 

informace a hlavně nám poskytují možnost komunikace s okolím prakticky odkudkoli. 

S využíváním informačních technologií, ovšem úzce souvisí i údržba technologií. Vývoj 

IT se každým rokem neuvěřitelně zrychluje a dnes koupený počítač je příští rok 

považován za zastaralý. Každá firma by měla svou výpočetní techniku udržovat 

v dobrém stavu, aby ji mohla využívat co nejdéle a aby nemusela každoročně zbytečně 

vynakládat drahocenný kapitál na koupi nového zařízení.  
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Firma se rozhodla řešit problém pomocí projektového managementu. Pro mě je 

to velice dobrá příležitost využít získané znalosti v oblasti projektového managementu, 

které jsem získal za dobu mého studia na Fakultě podnikatelské v rámci předmětů 

Řízení projektů vývoje IT/IS a Projektový management, zároveň se také chystám získat 

certifikát projektového praktikanta (IPMA Level D®, Certified Project Management 

Associate). 

 

Sice se jedná o projekt, který sám o sobě není příliš složitý a dal by se řešit 

klasickým způsobem bez využití projektového managementu, avšak s využitím 

projektového managementu dojde k úspoře času, lidských zdrojů a nákladů. Pokud bude 

firma pečlivě dodržovat stanovený časový harmonogram, tak bude zajištěn hladký 

průběh celého projektu. Ve firmě také není žádná kompetentní osoba, která má 

zkušenosti s IT oborem a projektovým managementem, proto projekt zpracovávám já, 

jakožto externí projektový manager. 

 

Samotná diplomová práce je rozdělena na pět kapitol. V první kapitole vymezím 

problém, stanovím cíle diplomové práce a popíšu metodiku práce. Ve druhé kapitole 

popíšu základní informace o firmě. Ve třetí kapitole se zaměřím na teoretická 

východiska, popíšu zde tedy základní pojmy z oblasti projektového managementu. Ve 

čtvrté kapitole diplomové práce se zaměřím na analýzu současného stavu ve společnosti 

Chladservis s.r.o. A poslední kapitola je hlavní částí diplomové práce a zabývat se zde 

budu návrhy řešení, využiji zde tedy nástroje projektového managementu. 
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1 Vymezení problému, cíle práce a metody zpracování práce 

 

1.1 Vymezení problému 

 

Vzhledem k tomu, že společnost Chladservis s.r.o. disponuje zastaralým 

počítačovým vybavením, tak často docházelo k poruchám, které je potřeba odstranit. 

Tento problém dospěl do takového stavu, kdy je nutné uvažovat o investici do nového 

počítačového vybavení, aby byl zabezpečen bezstarostný chod. Společnost nemá, 

žádného IT specialisty, takže zde není nikdo, kdo by danou situaci zlepšil. Součástí 

projektu je také implementace nového informačního systému. Společnost doposud 

využívala jednoduchou databázi. 

 

1.2 Cíl práce 

 

Cílem mé diplomové práce je využít metodiku projektového managementu a 

aplikovat jej při tvorbě projektu pro vybranou společnost, tedy využití nástrojů 

projektového managementu v praxi.  

 

1.3 Metodika práce 

 

Informace a data, které byly použity pro vypracování diplomové práce, byly 

získány od majitele firmy a zaměstnanců firmy, kteří ochotně spolupracovali a poskytli 

mi cenné informace. Využil jsem tedy převážně metodu dotazování. Diplomová práce 

se však zaměřuje především na aplikaci metodiky projektového managementu podle 

IPMA. 
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2 Základní informace o firmě 

 

2.1 Historie a současnost společnosti 

 

Předmět podnikání firmy je prodej chladící techniky a dalšího bílého zboží. Firma 

také nabízí servis chladící techniky a zajišťuje dodávání náhradních dílů. Při svém 

vzniku v roce 1990 firma prodávala veškerou techniku od baterií, přes ledničky až po 

televize. Postupem času majitel firmy zjistil, že prodej menších spotřebičů nepřináší 

očekávané zisky, a proto prodej menších spotřebičů omezil a začal se specializovat na 

prodej chladící techniky a servis této techniky. Tento tah se vyplatil a společnost 

v následujících letech získala své místo na trhu i přes značnou konkurenci v tomto 

odvětví. Tedy z jedné pobočky se rázem staly tři pobočky. Bohužel v blízkosti Brna se 

otevřeli nové prodejny zabývající se prodejem bílé techniky, a proto počátkem roku 

2000 firma zaznamenala úbytek zákazníku, bylo tedy zapotřebí vymyslet nový plán, aby 

firma Chladservis s.r.o. (dále jen Chladservis) mohla konkurovat vzrůstající konkurenci 

v podobě větších prodejen typu Elektro World, Okay elektrospotřebiče atd. Firma 

Chladservis se tedy snaží nabídnout velmi příznivé ceny, bezkonkurenční záruční 

podmínky a další nadstandardní služby jako je například výkup staré chladničky nebo 

pračky, doprava zdarma a mnohé další výhody.  

 

Servis Chladservis VaRa, spol. s r.o. nabízí kompletní služby, profesionální 

autorizované servisní a obchodní služby zejména v oboru chlazení, plyn a elektro, 

záručním a po záručním servisu bílé techniky, spotřební elektroniky, varné a topné 

techniky, malých, velkých a vestavěných spotřebičů. Společnost byla založena v roce 

1994 v Brně, jako dceřiná společnost firmy Chladservis, zabývající se prodejem bílé 

domácí techniky, za účelem zkvalitnění a kompletace služeb v oblasti prodeje a servisu 

bíle domácí techniky a ostatních domácích elektrických spotřebičů. Za dobu své 

existence si získala nepřehlédnutelnou pozici v servisních službách v daném oboru a 

distribuci náhradních dílů. Od té doby si firma získala řadu spokojených zákazníků a 

obchodních partnerů. Firma provede ročně více jak 20 tisíc oprav. Pro zajištění 
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takového množství práce disponuje dostatečným počtem speciálně vyškolených 

techniků s bohatými zkušenostmi v oboru servisu domácích spotřebičů. 

 

2.2 Popis podnikatelského subjektu 

 

 

Obr. 1: Logo společnosti (18) 

 

Název: Chladservis s.r.o. 

Slogan: Chladservis – Váš servis 

IČO: 105 46 031 

Rok vzniku: 1990 

Webová adresa: http://www.chladservis.cz nebo http://www.chladservisvara.cz 

Adresa: Křenová 89/19, Brno-střed, 602 00, Česká republika, CZE 

 

NACE kódy slouží k identifikaci ekonomických činností. 

 

NACE kódy: 

2712   Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 

4690   Nespecializovaný velkoobchod 

2825   Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 

3800   
Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu 

využití 

6820   Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 

 

 

 

http://www.chladservis.cz/
http://www.chladservisvara.cz/
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2.3 Organizační struktura společnosti 

 

Jedná se o liniovou organizační strukturu. 

 

 

Obr. 2: Organizační struktura (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.4 Předmět podnikání 

 

Předmětem podnikání společnosti Chladservis je: 

 

 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel. 

 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení. 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 Prodej bílé chladící techniky. 

 

2.5 Hlavní firemní procesy 

 

 Prodej bílé techniky a domácích potřeb 

o Společnost spolupracuje s řadou předních dodavatelů v oblasti prodeje 

bílé techniky – Elektrolux, Liebherr, Whirpool, Gorenje, Candy Hoover 

a další. 
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 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 

o Společnost Chladservis má jako jeden z mála prodejců v Brně i vlastní 

servis, kde provede ročně více jak 20 tisíc oprav. 

 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 

 Vyřízení reklamace 

 Objednání nového zboží 

 Doprava zboží 

o Dopravu zboží po Brně zajišťuje vlastní doprava, vlastní dodávkové 

automobily určené pro dopravu i 2 m vysokých spotřebičů 

o Vybrané zboží dovezou a nainstalují zkušené posádky 

o Doprava u zboží nad 6 000 Kč po Brně ZDARMA 

o Odvoz starého spotřebiče (při koupi nového) ZDARMA 
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2.6 Popis procesu „prodej zboží“ 

 

Následující kapitola popisuje proces „prodej zboží“. Tento proces je popsán 

pomocí RACI matice, která obsahuje matici aktivit a rolí majících k této aktivitě 

předem definovaný vztah, dále pomocí EPC (event driven process) diagramu a slovního 

popisu. 

 

2.6.1 RACI matice pro proces „prodej zboží“ 

 

Tab. 1: RACI matice (Zdroj: Vlastní zpracování) 

RACI matice 

Procesní role 

Zákazník Prodejce Dodavatel 

Zaměstnanec 

skladu Dopravce 

P
o
p

is
 a

k
ti

v
it

y
 

Kontaktování prodejce R I       

Nalezení požadovaného zboží v IS I R       

Oznámení zákazníkovi o prodlevě v 

dodání zboží I R       

Objednání zboží   R I     

Oznámení zaměstnanci skladu o 

výdeji zboží   R   I   

Požadavek na registraci v IS I R       

Nalezení zákazníka v IS C R       

Vytvoření záznamu o zákazníkovi v 

IS C R       

Fakturace I R       

Výdej zboží ze skladu C     R I 

Domluvení podmínek dodávky C R       

 

Tab. 2: Vysvětlení zkratek RACI matice (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zkratka Vysvětlení 

R Responsible 

A Accountable 

C Consulted 

I Informed 
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2.6.2 EPC diagram pro proces „prodej zboží“ 

 

 

Obr. 3: EPC diagram procesu „prodej zboží“ (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.6.3 Slovní popis procesu „prodej zboží“ 

 

Zákazník navštíví prodejnu, kde kontaktuje příslušného prodavače (v EPC 

diagramu označen jako prodejce). Zákazník sdělí prodavači o jaké zboží má zájem. Poté 

proběhne diskuze mezi prodavačem a zákazníkem, prodavač se snaží najít nejvhodnější 

zboží pro zákazníka. Prodavač vyhledá příslušné zboží v databázi informačního 

systému. Pokud je zboží na skladě, tak prodejce kontaktuje pracovníka skladu, aby 

zboží připravil k výdeji. Pokud není zboží na skladě, provede prodejce objednávku. 

Prvně informuje zákazníka o prodlevě dodání zboží. Po akceptaci zákazníka proběhne 

proces objednání zboží. Prodejce kontaktuje dodavatele a objedná u něj zboží. Poté 

zjistí prodejce, zda li je zákazník evidován v databázi informačního systému. Pokud 

ano, znamená to, že již někdy v našem obchodě nakupoval a proto není nutné provádět 

znovu registraci, pouze se ověří, zda li jsou uložené údaje stále platné. Pokud zákazník 

nemá registraci v databázi, tak tuto registraci provede prodavač. Předposledním krokem 

je fakturace a zaplacení za zboží. Závěrečným krokem je výdej zboží, pokud bylo zboží 

na skladu nebo domluvení termínu dodávky, pokud zboží nebylo na skladu. Při výdeji 

zboží jsou informováni zaměstnanci dopravy o termínu dovozu zboží domů 

k zákazníkovi. Posledním krokem je ukončení prodeje. 

 

2.7 Produkty a služby analyzované společnosti 

 

V současné době firma Chladservis nevyrábí žádné své vlastní produkty, 

specializuje se hlavně na prodej bílé techniky a domácích spotřebičů. Aby firma 

Chladservis mohla konkurovat ostatním firmám, tak nabízí služby, které ostatní firmy 

nenabízí. Jedná se o služby jako prodloužená záruka, dovoz zdarma, vynesení bílé 

techniky do bytu, profesionální zapojení, odvoz starého spotřebiče, otočení dveří, odvoz 

obalu nebo prodej mírně poškozených, ale zato výrazně levnějších spotřebičů. Dále 

firma vlastní elektronický obchod s bílou technikou a na rozdíl od většiny internetových 

prodejců disponuje vlastním skutečným servisem a to dceřinou společnosti Chladservis 

VaRa s.r.o. 
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3 Teoretické východiska  

 

Kapitola teoretické východiska se zabývá základními pojmy z oblasti projektového 

managementu. Jedná se o základní pojmy, se kterými se v rámci projektového 

managementu může manažer setkat. 

 

3.1 Projekt 

 

Projekt je jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za 

účelem vytvoření definovaných výstupů (naplnění projektových cílů) v požadované 

kvalitě a v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky. Je to tedy sled 

událostí, který má určitý cíl, stanovené datum začátku a konce a stanovený rámec pro 

čerpání zdrojů potřebných pro uskutečnění projektu (1). 

 

Cílem každého projektu je dosáhnout předem stanoveného stavu, který je v daném 

obchodním případu dohodnut. Samotný projektový manažer v tomto případě nenese 

zodpovědnost za dosažení obchodních přínosů projektu. Ve většině organizací je za 

dosažení přínosů zodpovědný samotný zadavatel (vlastník) daného projektu (3). 

 

3.1.1 Trojimperativ projektu 

 

Trojimperativ projektu představuje tři roviny, ve kterých se pohybujeme, projekt 

je tedy trojdimenzionální. Za úspěšný projekt považujeme ten, který dosáhl 

požadovaných cílů, tzn., splnil parametry ve třech dimenzích: 

 

 Výsledky (tedy CO se má udělat) 

 Čas (KDY se to má udělat) 

 Zdroje (ZA KOLIK se to má udělat) 
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Obr. 4: Trojimperativ (1, s. 66) 

 

Účelem trojimperativu projektového řízení je optimální vyvážení těchto tří 

dimenzí. Pokud se změní jedna dimenze, musí se logicky změnit některá ze zbývajících 

dvou, samozřejmě se mohou změnit i obě. Některé teorie hovoří i o čtveřici omezení, 

avšak někteří autoři se v tom co má být čtvrtým omezením rozcházejí (1). 

 

3.2 Program 

 

Programem se rozumí skupina souvisejících, společně řízených projektů a 

organizačních změn, které byly spuštěny za účelem dosažení cílů daného programu. 

Součástí programu často bývají i další činnosti, které nebývají součástí jednotlivých 

projektů, které jsou do programu zahrnuty. Přínosy programu jsou očekávány až po 

skončení celého programu. Nejčastějším důvodem pro založení programu je snaha o 

dosažení strategického cíle. O tvorbu programu se starají převážně vysoce postavení a 

certifikovaní manažeři a ředitelé projektu (IPMA Level B a IPMA Level A) (3). 
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3.3 Portfolio 

 

Portfoliem se rozumí soubor projektů a programů, které nemusí být vzájemně 

propojeny. Portfolio obsahuje mnoho projektů, které jsou společně koordinovány a 

přijímány. Je jim tedy společně přiřazována priorita a jsou i společně řízeny. Lze tedy 

konstatovat, že řízení programu je nástroj pro zavedení strategické změny a řízení 

portfolia je nástrojem pro koordinaci kontinuity a souvislostí projektů a programů dané 

organizaci (3). 

 

Tab. 3: Projekt, program a portfolio – hlavní záležitosti a rozdíly (3, s. 20.) 

 Projekt Program Portfolio 

Cíl dosažení cílů 

projektu 

dosažení strategické 

změny / 

strategického cíle 

programu 

koordinace, 

optimalizace a 

sjednocení 

s celkovou strategií 

Vize a strategie jsou ve vztahu 

pomocí obchodního 

případu projektu 

jsou realizovány 

programem 

jsou v rámci 

portfolia 

sjednoceny a 

sledovány 

Obchodní přínosy nejsou součástí 

projektu 

nejsou součástí 

programu 

nejsou součástí 

portfolia 

Čas a náklady jsou definovány 

v obchodním 

případu a lze je 

pomocí projektu 

spravovat 

jsou v základních 

rysech definovány 

strategií a jsou 

v rámci programu 

rozčleněny do 

jednotlivých 

projektů 

jsou založeny na 

prioritách a 

strategických cílech 

portfolia 
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3.4 Projektový management 

 

Počet projektů roste závratnou rychlostí, samotné projektové řízení se 

v posledních třiceti letech stalo disciplínou, ve které došlo k neuvěřitelnému vývoji. 

Projektový management je relativně novou disciplínou, která se začala formovat 

po 2. světové válce, avšak plánování projektů je činnost velice stará, která svými kořeny 

sahá až do období starověku, kdy byly realizovány velice ambiciózní a megalomanské 

projekty. Tehdy však tyto projekty trvaly několik let až desetiletí, ba i dokonce staletí. 

V dnešní hektické době většina lidí velice spěchá. Chtějí vše a to v nejkratší době. 

Samotná realizace projektu je však většinou běh na dlouhou trať, dle mého názoru je 

však potřebné projekt nejprve správně naplánovat a poté až realizovat a to i za cenu 

delší časové prodlevy (1). 

 

Podle autorky Svozilové je projektový management: 

 „Souhrn aktivit spočívajících v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů 

společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci 

specifických cílů a záměrů“ (2, s. 19). 

 

Definic projektového managementu najdeme v literatuře desítky, avšak většina 

z nich se shodne na tom, že projektový management se zabývá plánováním a realizací 

složitých, většinou jednorázových akcí, které musíme uskutečnit v požadovaném 

termínu s plánovanými náklady, tak aby bylo dosaženo plánovaných cílů. 

 

 

3.4.1 Úspěšný projektový management 

 

Posouzení zdali je projekt úspěšný je nesmírně těžké. Může se zdát, že pokud 

projekt splní trojimperativ musí být úspěšný. Skutečnost je však jiná. Praxe 

projektového řízení používá tzv. kritéria úspěchu projektu, která jsou měřítkem, podle 

kterého posuzujeme poměrný úspěch nebo neúspěch projektu, přičemž hlavními 

požadavky jsou jednoznačnost, měřitelnost a srozumitelnost (2). 
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Existují tedy tři základní soubory kritérií: 

 kritéria vlastníků projektu či zadávající firmy; 

 tradiční kritéria konečného provozovatele; 

 zisková kritéria financujících subjektů a dodavatelů. 

 

Obecně se dá říci, že za úspěšný projekt považujeme takový projekt, který 

dosáhne stanoveného cíle, při dosažení stanoveného časového limitu, za použití 

předpokládaných nákladů, s dosažením požadovaného cílového výkonu nebo úrovně 

určité technologie s přijatelností projektu pro daného zákazníka pro kterého jsme 

projekt realizovali. Úspešnost projektu je tedy definována jako kladné ocenění výsledků 

projektu různými zainteresovanými stranami (3). 

 

3.5 Životní cyklus projektu 

 

Životní cyklus projektu je časový úsek od úplného začátku projektu, tedy 

formulace projektu, až po ukončení a vyhodnocení projektu. Životní cyklus projektu, 

lze rozdělit do tří částí: Předprojektová fáze, projektová fáze a poprojektová fáze. Každá 

z těchto fází je významná svými specifickými metodami. Předprojektová fáze se tedy 

věnuje přípravě projektu, v rámci projektové fáze dochází k realizaci projektu a 

poprojektová fáze se zabývá vyhodnocením projektu. Každá z těchto fází je pro 

výsledný projekt velice důležitá a proto by neměla být přehlížena (2). 

 

 

3.5.1 Předprojektová fáze 

 

V předprojektové fázi dochází ke vzniku samotného projektu. Účelem této fáze 

je posoudit proveditelnost daného záměru, tedy jestli je projekt skutečně realizovatelný. 

Dále se v rámci této fáze musí prozkoumat příležitosti pro daný projekt. 
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V rámci této fáze se vypracovávají dva důležité dokumenty: 

 

 Studie příležitostí (Opportunity Study) 

Studie má odpovědět na otázku: „Je vůbec správná doba navrhnout a 

realizovat zamýšlený projekt?” (1, s. 170) Výstupem studie příležitostí je 

tedy doporučení či nedoporučení zamýšlený projekt realizovat. 

 

 Studie proveditelnosti (Feasibility Study) 

Rozhodne-li se organizace zamýšlený projekt realizovat, tak studie 

proveditelnosti by měla ukázat nejvhodnější cestu k uskutečnění 

projektu. Dále by měla upřesnit plánovaný termín zahájení a ukončení 

projektu, obsah projektu a odhadované celkové náklady na projekt a 

zdroje (1). 

 

 Některé zdroje navíc uvádějí i tzv. investiční studii, která nám dává 

odpověď na otázky: 

o Jak celý projekt bude financován? 

o Jakými přínosy uhradíme požadované náklady? 

 

Vhodné metody, které se při tvorbě studie příležitostí a studie proveditelnosti 

mohou použít jsou: 

 

 Metoda logického rámce 

 SWOT analýza 

 SMART 

 SLEPT analýza 

 Porterova analýza 

 Work Breakdown Structure (seskupení činností do logických skupin) 

 Object Breakdown Structure (seskupení objektů do logických skupin) 

 Sítové diagramy (Gantt, CPM, PERT) 

 Metody měření výkonu (procentuální, SSD, EVA) 
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Místo studie příležitostí a studie proveditelnosti lze vypracovat pouze jeden 

dokument tzv. předprojektovou úvahu, jenž je kombinací dvou zmíněných studií. 

V předprojektové fázi bychom měli dostat odpověď na „strategické otázky projektu – 

odkud jdeme, kam chceme dojít, jakou cestu je vhodné zvolit a zda má vůbec smysl 

projekt realizovat“ (1, s. 171). 

 

3.5.2 Projektová fáze 

 

Projektová fáze začíná rozhodnutím o zahájení projektu a končí splněním 

stanovených cílů a rozhodnutím o ukončení projektu. 

 

Průběh projektové fáze: 

1. Zahájení projektu (inicializace, někdy také tzv. start-up) 

 V rámci zahájení projektu je potřeba určit si cíl, obsah a rozsah 

projektu, požadované výstupy. Dále jmenujeme projektový tým a 

jeho personální obsazení, stanoví se jejich pravomoci a 

zodpovědnost. Na základě těchto informací sestavíme zakládací 

(identifikační) listinu projektu. 

 Dále sestavíme logický rámec projektu (1). 

 

2. Příprava projektu (plánování) 

 Plánování přichází na řadu, jakmile je sestaven projektový tým, 

který má k dispozici konkrétní zadání – identifikační listinu, 

logický rámec a další dokumentaci. Tým po svém sestavení 

definuje rozsah projektu a vytvoří plán řízení projektu, tzv. 

výchozí plán baseline (1). 

 

3. Realizace projektu 

 Vlastní realizace projektu začíná tzv. kick-off meetingem, kdy se 

střetnou všechny zainteresované strany a kde dojde k rekapitulaci 

plánu řízení a harmonogramu projektu. V průběhu realizace 

projektu je velice důležité projekt sledovat a porovnávat jeho 
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průběh s plánem. Na všechny případné odchylky od plánu je 

potřeba adekvátně reagovat, pokud je třeba provedou se korekční 

opatření, případně může dojít k přeplánování nebo lze přistoupit 

k vytvoření nového základního plánu projektu (1). 

 

4. Ukončení projektu 

 V této fázi dochází k fyzickému i protokolárnímu předání 

výstupů. Projektový tým v této fázi zpracovává závěrečnou 

zprávu o projektu, ve kterém shrne všechny zkušenosti se kterými 

se setkal při realizaci projektu. Projekt je tedy vyhodnocen 

projektovým týmem a je možné ho uzavřít. Ukončení projektu by 

měl být přesně definovaný proces v přesně definovaném časovém 

okamžiku. Je důležité podotknout, že ukončení projektu 

neznamená, že jsme zbaveni všech závazků (1). 

 

3.5.3 Poprojektová fáze 

 

Poprojektová fáze se zabývá analýzou ukončeného projektu. Dochází 

k vyhodnocování správnosti odhadů termínů, nákladů. Vyhodnocuje se práce celého 

týmu. Autoři Poster a Applegarth pro hodnocení projektů navrhují metodu semaforu, 

kdy si odpovíme na jednoduché otázky: 

 

 Červená – Co bychom neměli dělat? 

 Oranžová – Co je potřeba zvážit a pak buď neopakovat, nebo s tím 

pokračovat? 

 Zelená – Co jsme provedli dobře a měli bychom dělat i příště? 

 

Dále se analyzují dokumenty vytvořené během projektu. Z každé chyby by se 

měl projektový manager poučit a vypracovat návrh na zlepšení příštích projektů, který 

zamezí opakovaní chyb v budoucích projektech. Výstupem poprojektové fáze je tzv. 

postimplementační zpráva a soubory doporučení a opatření pro zlepšení projektů. 
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Na závěr kapitoly je důležité zamyslet se nad tím, která fáze je nejdůležitější. 

Dle mého názoru je každá fáze v procesu projektového řízení velmi důležitá. Avšak 

zanedbání předprojektové fáze, tedy první fáze životního cyklu projektu sebou může 

přinést veliké problémy při realizaci projektu a může dojít k vyprodukování úplně 

jiného výstupu, než který jsme zamýšleli (9). 

 

3.6 SWOT analýza 

 

SWOT analýza je univerzální analytická technika, která analyzuje interní 

(vnitřní) a externí (vnější) prostředí firmy, které podnik nemůže tak dobře kontrolovat. 

Metoda SWOT spočívá v identifikaci silných stránek (strengths), slabých stránek 

(weaknesses), příležitostí (opportunities) a hrozeb (threats). 

 

 

 

Obr. 5: SWOT analýza (11) 
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3.7 SMART cíl 

 

 Správně definovaný cíl je jeden z klíčových faktorů pro úspěšný projekt. 

Správně nadefinovaný cíl je obtížná záležitost. Je potřeba definovat cíl tak, aby mu 

porozuměly všechny strany, které do projektu zasahují. Jedna z pomůcek pro správné 

definování cíle je technika SMART. Cíl by podle této techniky měl být: 

 S (specific) – specifický, konkrétní – protože musíme vědět CO; 

 M (measurable) – měřitelný – cíl musí být měřitelný, abych mohli určit, zda 

jsme určeného cíle dosáhli;  

 A – pro tento aspekt existuje celá řada významů: 

o Akceptovaný (agreed) 

o Ambiciózní (appropriate) 

o Dosažitelný a inspirující (Attainable but challenging) 

 R (realistic) – realistický – cíl musí být realistický tzn. uskutečnitelný; 

 T (timed) – termínovaný – v neposlední řadě musí být cíl časově ohraničený. 

 

Vznikají i modifikace původní metody a můžeme se tak setkat např. s metodami 

SMARTi - i (integrated) – zavedený (integrovaný) do organizační strategie. Další 

modifikací je metoda SMARTER.  Domácí alternativou metody SMART je metoda 

KARAT (konkrétní, ambiciózní, reálný, akceptovatelný a termínovaný) (5). 

 

3.8 Logický rámec 

 

 Tato metoda byla vyvinuta firmou Team Technologies. Logický rámec slouží 

jako pomůcka při sestavování cílů projektu a jako podpora k jejich dosahování. Je to 

dokument ve formě tabulky 4x4, který popisuje strategii projektu. Obsahuje popis 

vlastního projektu v členění přínosy – cíle – výstupy – akce a v souvislosti s vnějšími 

předpoklady. Zároveň tato matice stanovuje metriky pro hodnocení kvality. Pomáhá 

v plánování, řízení a vyhodnocení projektu. Představuje základnu pro přípravu plánu 

projektu a pro vytvoření monitorovacího systému v průběhu jeho realizace a také rámec 
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pro jeho hodnocení. Hlavním principem logického rámce je fakt, že základní parametry 

projektu jsou vzájemně logicky provázány (1). 

 

Tab. 4: Logický rámec (1, s. 68.) 

Záměr Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření) 

Nevyplňuje se 

Cíl Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady a rizika 

Výstupy Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady a rizika 

Klíčové činnosti Zdroje Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 

Některé organizace zde uvádí, co nebude řešeno v projektu Předběžné podmínky 

 

 

Význam jednotlivých polí logického rámce: 

 

Záměr deklaruje příčinu provádění projektu a zodpovídá na otázku, proč chceme 

dosáhnout níže uvedené změny, kterou přispíváme k naplnění záměru. Záměr popisuje 

přínosy projektu po jeho realizaci. 

 

Cíl (změna) popisuje zaměření projektu a odpovídá na otázku, čeho konkrétně chceme 

dosáhnout. Jakou konkrétní změnu chceme projektem zajistit. Cíl musí být v rámci projektu 

jen jeden. 

 

Konkrétní výstupy projektu blíže specifikují, jak chceme změny (cíle) dosáhnout. Co 

vše je potřeba vytvořit, aby nastala výše uvedená změna. Co konkrétně bude projektový 

tým „fyzicky“ realizovat. 

 

Klíčové činnosti jsou ty, které rozhodujícím způsobem ovlivňují realizaci konkrétních 

výstupů. 
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Objektivně ověřitelné ukazatele - ukazatele prokazující, že bylo dosaženo záměru, 

cíle a konkrétních výstupů. Pro každý bod v prvním sloupci tabulky by měly být 

alespoň dva, potenciálně nezávislé ukazatele, které by měly být měřitelné. „Ve sloupci 

objektivně ověřitelných ukazatelů výstupu a cíle musí být zmíněna hodnota, meta, které 

chceme dosáhnout nejpozději v okamžiku dokončení projektu a po jejímž dosažení 

můžeme konstatovat splnění předmětné položky. Obdobně ve sloupci objektivně 

ověřitelných ukazatelů záměru musí být zmíněná hodnota (hodnoty), která bude 

posuzována v kontextu daného širšího rámce, například programu“ (1, s. 70). 

 

Způsob ověření jak budou ukazatele zjištěny, kdo zodpovídá za ověření, jaké náklady a čas 

ověření vyžaduje, kdy bude ukazatel ověřen a jakým způsobem bude dokumentován. 

 

Předpoklady a rizika uvádějí se výslovně předpoklady, ze kterých se vycházelo při 

stanovování jednotlivých skutečností a které podmiňují realizaci projektu. Dále se uvádějí 

významné skutečnosti, které mohou ohrozit projekt a které je potřeba mít na zřeteli při 

návrhu a realizaci projektu. 

 

Logické vazby 

 

Vertikální vazba probíhá odspoda nahoru a má následující význam: 

Klíčové činnosti -> Konkrétní výstupy -> Cíl -> Záměr 

 

Pokud provedeme klíčové činnosti, získáme konkrétní výstupy, s nimiž 

vykonáme požadovanou změnu, což znamená, že dosáhneme cíle, který přispěje 

k naplnění záměru. 

 

Horizontální vazba má stejný význam pro všechny řádky logického rámce:  

Popis -> OOU -> Způsob ověření -> Předpoklady a rizika 

 

Pokud splníme položky popsané na daném řádku, což dokážeme prostřednictvím 

ukazatelů, které ověříme definovaným způsobem, tak za platnosti předpokladů a při 

ošetření rizik plníme úroveň vyšší. 
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Tab. 5: Způsob čtení logického rámce (1, s. 72.) 

Záměr OOU Způsob ověření 
 

Cíl OOU Způsob ověření Předpoklady 

Konkrétní výstupy 
OOU Způsob ověření Předpoklady 

Klíčové činnosti 
Zdroje Časový rámec Předpoklady 

   

Předběžné 

podmínky 

 

3.9 RIPRAN 

 

Metoda RIPRAN je jedna z metod analýzy projektu. RIPRAN představuje 

empirickou metodu pro analýzu rizik projektu. Autorem této metody je Branislav 

Lacko. Metoda RIPRAN a její současná 2. verze se skládá ze čtyř základních kroků: 

 

1. Identifikace nebezpečí projektu 

 Sestavíme seznam nebezpečí projektu, ve kterém identifikujeme hrozbu 

a scénář. Zjištěné údaje zapíšeme do tabulky. Nejprve uvedeme pořadové 

číslo rizika, poté hrozbu, scénář a nakonec můžeme přidat poznámku. Je 

důležité si uvědomit, že hrozba je příčinou scénáře. 

 

Tab. 6: Tabulka pro první krok metody RIPRAN (1, s. 90.) 

Poř.číslo Hrozba Scénář Poznámka 

1. Výskyt chřipkové epidemie 

v jarním období březen duben. 

Onemocnění skoro 30% 

zaměstnanců. 

Předpokládáme počasí 

podle předpovědi jako 

v předchozím roce. 

2. … … … 

 

2. Kvantifikace rizik projektu 

 Tabulku, kterou jsme sestavili v prvním kroku, rozšíříme o 

pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt a 

výslednou hodnotu rizika. Rizika můžeme hodnotit kvantitativně nebo 
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verbálně. K verbální klasifikaci se používá slovní ohodnocení. 

Vytvoříme si tedy tabulku, která bude ohraničena danými intervaly, které 

jasně klasifikují, o jakou pravděpodobnost se jedná. 

 

Tab. 7: Tabulka pro druhý krok metody RIPRAN (1, s. 91.) 

Poř. číslo Hrozba Scénář Pravděpodobn

ost 

Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

1. Výskyt chřipkové 

epidemie v jarním 

období březen – 

duben. 

Onemocní 

skoro 30% 

zaměstnanců. 

50% Výpadek pracovní 

kapacity a 

zpoždění zakázky 

o 3 měsíce – 

penále 600 tis. 

Kč. 

300 tis. Kč 

2. … … … … … 

 

 

Tab. 8: Tabulka verbálních hodnot pravděpodobnosti (1, s. 91.) 

Vysoká pravděpodobnost – VP nad 33 % 

Střední pravděpodobnost – SP 10 – 33 % 

Nízká pravděpodobnost - NP pod 10 % 

 

3. Reakce na rizika projektu 

 V tomto kroku určíme opatření, které následně zahrneme do tabulky. 

Navrhneme tedy opatření, stanovíme náklady, pověříme odpovědnou 

osobu a stanovíme termín provedení. 
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Tab. 9: Tabulka pro třetí krok metody RIPRAN (1, s. 93.) 

Pořadové číslo rizika Návrh na 

opatření 

 Předpokládané náklady 

 Termín realizace 

opatření 

 Osob. odpovědnost 

Nová hodnota 

sníženého 

rizika 

1. Očkování proti 

chřipce 

 20 000 Kč vakcína 

 Očkování v lednu 

 Dohodnuto s podnikovým 

lékařem – odsouhlaseno 

zaměstnanci na 

pracovních poradách 

Výjimečná 

onemocnění 

budou 

kompenzována 

přesčasy – 

nulová hodnota 

rizika 

2. … … … 

 

4. Celkové posouzení rizik projektu. 

 Ve čtvrtém kroku posoudíme celkovou hodnotu rizik a vyhodnotíme, jak 

vysoce bude projekt rizikový. Určíme, zda je možné v projektu 

pokračovat dále, případně zavedeme zvláštní opatření potřebné pro 

realizaci projektu. 

 

Třetí verze metody RIPRAN zahrnuje nové pojmy: 

 Registr rizik 

 Histogram časového průběhu rizik 

 Příležitost versus riziko 

 Hodnota zbytkového rizika 
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3.10 Zakládací (identifikační) listina projektu 

 

Inicializace projektu neboli vlastní rozhodnutí o spuštění projektu obvykle začíná 

tvorbou a schválením zakládací listiny projektu (Project Charter). Zakládací listina 

projektu je dokument, který obsahuje: 

 Název projektu 

 Identifikační číslo 

 Jméno zadavatele (vlastníka) projektu 

 Záměr 

 Cíl 

 Výstupy 

 Plánovaný termín zahájení a plánovaný termín dokončení projektu 

 Plánované náklady 

 Hlavní milníky 

 Jméno zodpovědné osoby, tedy manažera projektu 

 Kritéria úspěšnosti 

 Schválené výjimky 

 Významná rizika 

 Datum schválení 

 

Vlastní podoba identifikační listiny se v praxi může odlišovat. Některé dokumenty 

obsahují jinak pojmenované položky, avšak jejich smysl a účel je však vždy velmi 

podobný. 

 

Dle Doležala: „Zakládací listina projektu v podstatě vytváří zadaní a hlavní 

mantinely pro úvodní práci manažera projektu a přípravného týmu s tím, že se 

předpokládá další rozpracování a upřesnění informací v ní obsažených, včetně možnosti 

změn (pokud jsou opodstatněné)“ (1, s. 279). Identifikační listina má podobu tabulky. 
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3.11 Kompetence projektového manažera 

 

Slovo kompetence pochází z latinského slova „competentia“, které lze přeložit 

jako „ten, kdo má právo soudit“ nebo „ten kdo má právo promluvit“. Kompetence je 

tedy rozsah působnosti a povinností svěřených danou normou. Kompetence 

projektového manažera je tedy soubor znalostí, dovedností, osobních přístupů, 

souvisejících zkušeností a znalostí technik a nástrojů projektového řízení, které jsou 

důležité pro úspěch v oblasti projektového managementu (3).  

 

Kompetence jsou rozděleny do tří oblastí: 

 Oblast technických kompetencí – tato oblast popisuje zásadní elementy 

kompetencí projektového řízení. Celkem tato oblast zahrnuje 20 elementů 

technických kompetencí, které se někdy také nazývají jako tzv. „pevné 

elementy“. Jedná se o 20 elementů, které se týkají profesionálních záležitostí 

projektového řízení (3). 

 

Tab. 10: Technické kompetence manažera (3, s. 11.) 

TECHNICKÉ KOMPETENCE 

Úspěšnost řízení projektu 

Zainteresované strany 

Požadavky a cíle projektu 

Rizika a příležitosti 

Kvalita 

Organizace projektu 

Týmová práce 

Řešení problému 

Struktury v projektu 

Rozsah a dodávané výstupy projektu 

Čas a fáze projektu 

Zdroje 

Náklady a financování 

Obstarávání a smluvní vztahy 

Změny 
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Kontrola, řízení a podávání zpráv 

Informace a dokumentace 

Komunikace 

Zahájení 

Ukončení 

 

 Oblast behaviorálních kompetencí – tato oblast popisuje elementy personálního 

projektového řízení, patří zde kompetence projektového manažera při řízení 

organizací s liniovým řízením a jeho schopnost fungovat v organizaci zaměřené 

na projekt. Celkem tato oblast zahrnuje 15 elementů, které se týkají osobních 

vztahů mezi jednotlivci i skupinami řízenými v rámci projektů, programů a 

portfolií. Hovoříme zde o tzv. „měkkých dovednostech“ (3). 

 

Tab. 11: Behaviorální kompetence manažera (3, s. 11.) 

BEHAVIORÁLNÍ KOMPETENCE 

Vůdcovství 

Zainteresovanost a motivace 

Sebekontrola 

Asertivita 

Uvolnění 

Otevřenost 

Kreativita 

Orientace na výsledky 

Výkonnost 

Diskuze 

Vyjednávání 

Konflikty a krize 

Spolehlivost 

Porozumění hodnotám 

Etika 

 

 Oblast kontextových kompetencí – poslední oblast slouží k popisu elementů 

kompetencí projektového řízení, které se vztahují ke kontextu projektu. Tato 



39 

 

oblast zahrnuje celkem 11 elementů kontextových kompetencí, které se týkají 

interakce mezi projektovým týmem (3). 

 

Tab. 12: Kontextové kompetence manažera (3, s. 11.) 

KONTEXTOVÉ KOMPETENCE 

Orientace na projekt 

Orientace na program 

Orientace na portfolio 

Realizace projektu, programu a portfolia 

Trvalá organizace 

Byznys 

Systémy, produkty, technologie 

Personální management 

Zdraví, bezpečnost, ochrana života a životního prostředí 

Finance 

Právo 

 

Každý element kompetencí všech oblastí je popsán pomocí potřebných 

zkušeností a znalostí, elementy kompetencí přesahují z jedné oblasti do druhé a jsou 

zvoleny tak, aby v celém kontextu měly stejnou váhu (3). 

 

 

Obr. 6: Oko kompetencí (3, s. 9) 

 

 

 



40 

 

3.12 Zainteresované strany (stakeholders). 

 

Dle Doležala je „zainteresovanou stranou v projektu osoba/organizace, která je 

aktivně zapojená do projektu, nebo jejíž zájmy mohou být pozitivně/negativně ovlivněny 

realizací projektu, příp. jeho výsledkem. Často také může ovlivnit průběh projektu či 

jeho výsledky“ (1, s. 49). Mezi zainteresované strany tedy patří zadavatel projektu, 

sponzor projektu, zákazník, investor, realizátor. Každá ze zainteresovaných stran má 

většinou jiné očekávání. Vlastníci a investoři očekávají zisk a růst hodnoty podniku, 

zákazníci naopak očekávají kvalitní služby a produkty. 

 

 

 

Obr. 7: Analýza stakeholderů (10, s. 42) 
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3.13 Časové plánování projektu 

 

Plánování času v projektu je klíčovou součástí plánování projektu. 

 

3.13.1 Ganttovy diagramy 

 

Tyto diagramy jsou pojmenovány po svém vynálezci panu Henry L. Ganttovy, 

jenž v průběhu první světové války představil tuto techniku, která jednoduše a názorně 

ukazuje sled úkolů a jejich začátky a konce. Úkoly jsou organizovány v posloupnosti 

shora dolů, časová osa je rozvinuta na horizontální linii. V současné době je tento druh 

diagramů často používán, z důvodu jednoduchosti, dají se snadno vytvořit a pro jejich 

pochopení není potřeba žádná kvalifikace. Nevýhody těchto diagramů spočívají 

především v tom, že neukazují závislosti mezi úkoly a změna v délce nebo začátku 

jednoho úkolu se nepromítne do zbývající části harmonogramu (2). 

 

 

 

  7.1. 14.1. 21.1. 28.1. 4.2. 11.2. 

Úloha č. 1             

Úloha č. 2             

Úloha č. 3             

Úloha č. 4             

Úloha č. 5             

Úloha č. 6             

Úloha č. 7             

Úloha č. 8             

 

Obr. 8: Ganttův diagram (2, s. 135) 
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3.13.2 Diagramy milníků 

 

Jedná se jednoduchý časový údaj, který se váže k určité události. Diagram 

milníků je podstatně jednodušší nástroj než Ganttův diagram. Tyto diagramy však mají 

jednu obrovskou slabinu – nevyznačují úkoly a jejich trvání. 

 

  7.1. 14.1. 21.1. 28.1. 4.2. 11.2. 

Úloha č. 1             

Úloha č. 2             

Úloha č. 3             

Úloha č. 4             

Úloha č. 5             

Úloha č. 6             

Úloha č. 7             

Úloha č. 8             

 

Obr. 9: Diagram milníků (2, s. 135) 

 

 

3.13.3 PERT / CPM sítě 

 

V průběhu padesátých let dvacátého století byla vyvinuta metoda kritické cesty 

(CPM – critical path method), která se používala především v oblasti stavebnictví. Tato 

metoda měla eliminovat nedostatky Ganttova diagramu a to především malou flexibilitu 

a malou účinnost v oblasti řízení nákladů (2).  
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Obr. 10: Síťový graf s hodnotami (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Metoda PERT byla vyvinuta pro americké námořnictvo pro programy vývoje 

ponorek. Obě metody si jsou velmi podobné, odlišují se především v tom, že: 

 CPM používá jenom jeden odhad délky trvání aktivity, PERT uvažuje 

pesimistickou, optimistickou a pravděpodobnostní variantu, ze kterých 

vypočítává délku trvání aktivity. 

 PERT umožňuje kalkulaci rizik a užívá pravděpodobnosti 

 PERT se užívá spíše pro projekty vývoje, kde je obtížné dopředu odhadnout 

délku trvání aktivity a vazbu plnění na fakturaci, zatímco CPM pro projekty, kde 

je možno přesněji určit délku trvání jednotlivých aktivit a platební podmínky 

vázané na plánované termíny (2).  
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Obr. 11: Kritická cesta (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.13.4 PDM diagramy 

 

Jedná se o variantu diagramů, které kombinují PERT a CPM diagramy. PDM 

(Precedence Diagram Method) obsahuje možnosti předchozích metod a rozšiřuje 

koncept vazeb mezi aktivitami doplněním jediné původní varianty konec – začátek o 

vazby (2): 

 

 začátek – začátek (start-to-start) 

 začátek – konec (start-to-finish) 

 konec – konec (finish-to-finish) 
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4 Analýza současného stavu 

4.1 Kritická analýza 

 

Součástí kritické analýzy je analýza obecného okolí tzv. metoda SLEPT, dále 

analýza interních faktorů společnosti metoda 7S, analýza oborového okolí tzv. Porterův 

model pěti konkurenčních sil a na závěr shrnující SWOT analýza. 

 

4.1.1 Analýza obecného okolí – SLEPT 

 

SLEPT analýza slouží pro rozbor změn v obecném okolí firmy. Zhodnocuje 

případné dopady sociálních, legislativních, ekonomických, politických a 

technologických faktorů. 

 

4.1.1.1 Sociální faktory 

 

Sociální faktory jsou úzce spjaty s životní úrovní obyvatelstva, pokud by byla 

nízká životní úroveň, lidé by přestali utrácet a více by si rozmysleli, do kterého výrobku 

by investovali své peníze. Musíme ovšem brát v potaz různorodost zákazníků a jejich 

rozdílné možnosti, proto společnost nabízí produkty od těch levnějších až po ty 

nejdražší, tak aby byl uspokojen každý zákazník. 

 

4.1.1.2 Legislativní faktory 

 

Společnost se musí řídit platným obchodním zákoníkem ČR. Jelikož společnost 

má zaměstnance, musí brát v potaz také občanský zákoník. A v poslední řadě musí brát 

v potaz aktuální znění zákona č. 563/1991 sbírky, tedy zákon o účetnictví a jemu 

sdružené vyhlášky. 
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4.1.1.3 Ekonomické faktory 

  

V současné době hlavním ekonomickým faktorem ovlivňujícím toto odvětví je 

finanční krize, která se projevila v neochotě zákazníků utrácet své peníze. Dalším 

faktorem je zvýšené DPH, které se projevuje jako další náklad společnosti a snižuje tak 

její zisk. 

 

4.1.1.4 Politické faktory 

 

Společnost může být ovlivněna politickou situací poměrně jednoduše, například 

při další změně DPH. 

 

4.1.1.5 Technologické faktory 

 

Technologie je v tomto odvětví velmi důležitým faktorem. V současné době si 

zákazníci žádají moderní výrobky za nejnižší možnou cenu, což je možné dosáhnou 

pouze díky novým technologickým postupům. 

 

4.1.2 Analýza interních faktorů – metoda 7S 

 

4.1.2.1 Strategie 

 

 Dlouhodobé udržení na trhu s bílou technikou, snaha konkurovat službami 

(doprava zdarma, odkup starého spotřebiče, sleva až 5000 Kč na nové nebo 

povrchově poškozené spotřebiče, expresní servis, půjčení náhradního 

spotřebiče po dobu dílenské opravy). 

 Snaha o snížení nákladů společnosti – restrukturalizace společnosti. 
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4.1.2.2 Struktura 

 

 Liniová struktura, vztah nadřízený – podřízený. 

 

4.1.2.3 Spolupracovníci 

 

 Bohaté zkušenosti ve svém oboru, většina zaměstnanců zde pracuje již delší 

dobu (10 a více let). 

 Produktivita – jsou zavedeny firemní postupy – zaveden systém dopravy, 

prodeje a servisu. 

 Motivace – bonusy, dárky od dealerů, podíl na zisku. 

 

4.1.2.4 Sdílené hodnoty 

 

 Jedna z prvních a nejvýznamnějších firem v Brně zabývající se prodejem a 

servisem bílé techniky. 

 Jediný prodejce chladírenských boxů značky Elcold v ČR. 

 Firma s vlastním servisem, většina firem využívá externí servis. 

 

4.1.2.5 Systém řízení 

 

 Používané informační systémy: Excel, databáze Chladservis. 

 Firma disponuje služebními mobilními telefony od společnosti Vodafone, 

má také pevnou linku. 

 Vlastní Call centrum. 
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4.1.2.6 Styl manažerské práce 

 

 Autoritativní – jeden majitel s hlavním slovem. 

 

4.1.2.7 Schopnosti 

 

 Na výkon práce prodavače není potřeba žádné speciální vzdělání. Je potřeba 

být komunikativní, mít obchodního ducha a ovládat základní znalosti práce 

na PC. 

 Opraváři musí mít technické vzdělání a zkušenosti v oboru. 

 Firma spolupracuje se střední školou Charbulova, studenti studijního oboru 

prodavač, zde mohou vykonávat praxi. 

 Většina prodavačů má mnoholeté zkušenosti. 

 

4.1.3 Analýza oborového okolí – Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

 

 

Obr. 12: Porterův model pěti sil (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Hrozba nových konkurentů: 

 

 Noví konkurenti budou mít lepší portfolio. 

 Nově příchozí konkurenti zablokují možnosti volby společnosti. 

 Konkurence donutí naši firmu snížit ceny. 

 Hodně firem se v současnosti zaměřuje na elektronický obchod, proto je potřeba 

analyzovat i internetové prodejce, kteří mohou naši firmu ohrozit. 

 Na trh vstupují i menší firmy, které nepředstavují velké riziko, avšak je potřeba 

tyto firmy neustále sledovat. 

 

Hrozby dodavatelů: 

 

 Dojde ke ztrátě klíčového dodavatele. 

 Na trhu bude nedostatek dodavatelů. 

 Kvalita dodavatele bude špatná. 

 Dodavatel změní postup nebo filozofii, dojde ke změně technologie. 

 Lze očekávat import čínských výrobků, které jsou však méně kvalitní. 

 Někteří dodavatelé se spojují, ale kvalita jejich produktů se každým rokem 

zhoršuje (např. AEG - Elektrolux). 

 

Hrozby zákazníků: 

 

 Zákazníci mají velkou možnost výběru. 

 Vzhledem k neustupující krizi a neustálému zdražování lze očekávat, že 

zákazníci budou spíše šetřit, protože disponují malými finančními obnosy. 

 Nezájem o kamenné obchody, lidé v současnosti spíše preferují pohodlný nákup 

z domu i v případě, že se jedná o větší investici do bílé techniky. 
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Hrozby substitučních produktů: 

 

 Substituční produkty v oblasti bílé techniky si neumím představit. Podle mě 

žádné takové produkty neexistují. Žádná hrozba zde tedy v této oblasti nehrozí. 

 

4.1.4 SWOT analýza 

 

4.1.4.1 Silné stránky 

 

Firma se na trhu s bílou technikou pohybuje přes 20 let a stala se tak jednou 

z prvních a nejvýznamnějších firem v tomto oboru v Brně. U zákazníků převažují spíše 

pochvaly než stížnosti. Firma vychovala řadu odborníků ať už v oblasti prodeje nebo 

v oblasti servisu a techniky. Chladservis se může jako jedna z mála firem pyšnit 

vlastním servisem, většina firem nemá vlastní servis a musí tak využívat externí servisy.  

Firma také spolupracuje se středními školami a snaží se tak dát příležitost mladým a 

nadějným lidem v získání praxe, vychovává si své budoucí zaměstnance již od mladého 

věku. Tito mladí lidé se učí oboru od velmi zkušených zaměstnanců, z nichž většina zde 

pracuje déle jak 10 let, ale najdou se i tací, kteří v Chladservisu pracují již od založení. 

 

Další silnou stránkou jsou nabízené služby. Společnost prodává i mírně 

poškozené spotřebiče za skvělou cenu (slevy až 5000 Kč). Dále nabízí služby, které jiné 

společnosti nenabízejí – odvoz starého spotřebiče zdarma, doprava po Brně zdarma a 

hlavně servis spotřebičů. 

 

Společnost také disponuje obrovským sortimentem, což považuji také za silnou 

stránku společnosti. Na prodejně Křenová je vystaveno přes 500 spotřebičů. 
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4.1.4.2 Slabé stránky 

 

Za slabou stránku společnosti považuji minimální reklamu. Dříve společnost 

inzerovala do tisku a plakáty s akcemi byly vylepeny po celém Brně, dnes je reklama 

prakticky nulová. Každá společnost, která chce zlepšit postavení na trhu, by měla 

investovat do reklamy. Současná situace společnosti není zrovna nejlepší, takže si 

myslím, že vedení společnosti by mělo uspořádat poradu a rozhodnout o investici do 

reklamy, ať už investice do denního tisku, nebo investice do reklamy na internetu, jenž 

považuji za nejdokonalejší informační kanál, na kterém je také nejvíce lidí, které by 

mohla reklama ovlivnit. 

 

Za další slabou stránku společnosti považuji technický stav výpočetní techniky. 

Naštěstí tento stav se společnost snaží vyřešit. Tato diplomová práce má za úkol tuto 

situaci řešit. 

 

Poslední slabou stránkou společnosti je lokalita prodejny Křenová. Prodejna 

sídlí v areálu Mosilana. Tento areál je dle mého názoru příšerný a člověk se zde těžko 

orientuje. Hlavním problémem prodejny Křenová je, že je obrovská a majitel se snaží 

ušetřit za vytápění a často je zde teplota jen 10°C, což ale vede k tomu, že zaměstnanci 

zde často trpí zimou a jsou často nemocní. Majitel by se nad sebou měl zamyslet a 

neměl by hazardovat se zdravím svých zaměstnanců. 

 

 

4.1.4.3 Příležitosti 

 

Jako příležitost firmy považuji možnost vstupu na nové trhy. Společnost by 

mohla rozšířit pole působnosti i mimo Brno. V roce 2013 došlo ke zvýšení daní, což by 

mohlo paradoxně znamenat pro společnost možnost v podobě nárůstu prodeje 

energeticky šetrných spotřebičů třídy A+++. Chladservis by se tedy podle mého názoru 

měl zaměřit na prodej těchto spotřebičů. Další příležitostí pro společnost je rozšíření 

spolupráce s firmami, které vyrábí produkty potřebné pro chod spotřebičů. Např. mycí 

prostředky, prací prostředky, soli do myček nádobí, leštidla atd. 
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4.1.4.4 Hrozby 

 

Hlavní hrozbou je jednoznačně vstup silného konkurenta na trh. Společnost 

zvolila strategii ofenzivního řízení firmy, vyráží tedy do útoku proti konkurenci a snaží 

se zavádět výhody pro zákazníky v podobě nabízených služeb. V několika minulých 

letech se o vstup na trh pokoušelo několik nových firem, ale většina z nich neobstála 

v krutém konkurenčním boji. Avšak je potřeba brát v potaz i to, že z malé na první 

pohled slabé firmy se může stát v budoucnosti zdatný konkurent. 

 

 

4.1.4.5 Shrnutí SWOT analýzy 

 

Jako každá společnost má i společnost Chladservis své silné i slabé stránky. 

V současné době si myslím, že silné stránky společnosti převažují nad slabými. Avšak 

současná situace společnosti není zrovna ideální. Vedení společnosti by mělo hledat 

opatření pro případné hrozby. Společnost by měla provést analýzu rizik a najít pro daná 

rizika vhodné opatření, které by je minimalizovalo. Hlavním doporučením vedení 

společnosti z mé strany je investovat více do reklamy. 
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Tab. 13: Shrnutí SWOT analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

   SWOT analýza 
V

n
it

řn
í 

p
ro

st
ře

d
í 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

 Jedna z prvních společností 

v oblasti prodeje bílé techniky 

v Brně 

 Vlastní servis 

 E-shop s kamennou prodejnou 

 Velmi zkušený kolektiv 

pracovníků 

 Spolupráce s mladými 

nadějnými pracovníky 

(spolupráce se středními 

školami) 

 Nabízené služby 

 Obrovský sortiment na 

prodejně Křenová 

 Minimální reklama 

 Technický stav počítačového 

vybavení 

 Areál prodejny Křenová 

V
n

ěj
ší

 p
ro

st
ře

d
í 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

 Možnost vstupu na nové trhy 

 Rozšíření pole působnosti i 

mimo Brno 

 Zaměření se na energeticky 

šetrné spotřebiče třídy A+++ 

 Rozšíření spolupráce 

s firmami, které vyrábí 

produkty potřebné pro chod 

spotřebičů 

 Vstup silného konkurenta na 

trh 

 Nezájem zákazníků o nabízené 

zboží 
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4.1.5 Lewinův model 

 

Firma Chladservis se rozhodla po několika letech obměnit počítačové vybavení 

společnosti a implementovat nový informační systém. 

 Jedná se o řízenou změnu. 

 Proč? Pro zefektivnění práce, zjednodušení a zpřehlednění práce. 

 Agent změny – manažer projektu 

 Intervenční oblasti – změna se dotkne oblasti prodeje, dopravy, komunikace se 

zákazníky, servisu a vedení společnosti. 

 

 

Obr. 13: Lewinův model řízené změny (Zdroj: vlastní zpracování) 
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5 Návrhy řešení 

 

5.1 Charakteristika projektu 

 

Společnost se rozhodla pro kompletní obnovu počítačového vybavení a 

implementaci nového informačního systému (IS). Stav počítačového vybavení 

společnosti byl naprosto nevyhovující. Počítače nebyly udržovány, takže práce s nimi 

byla velice zdlouhavá. Jedná se o počítače staré 10-12 let, takže je potřeba zakoupit 

nové vybavení. Veškerá dokumentace byla vedena ve valné většině pouze v papírové 

formě, případně v jednoduché databázi. Před zavedením IS je tedy nutné odpovědět si 

na otázku: „Jaká je základní vize našeho budoucího IS?“. Dále si firma musí stanovit 

podmínky, které musí IS splňovat. Bez těchto dvou otázek není možné vybrat nový IS. 

Jakmile si společnost vybere vhodný IS, tak může na základě systémových požadavků 

daného IS vybrat nový HW. 

 

5.1.1 Základní vize budoucího informačního systému 

 

Požadavky na budoucí informační systém: 

 

 Uživatelsky přívětivý 

 Výborný poměr výkon/cena 

 Vysoká spolehlivost a zabezpečení dat 

 Snadno ovladatelný 

 Měla by být k dispozici nepřetržitá podpora systému, ať už formou helpdesku 

nebo telefonní podpory 

 Potencionální chyby v systému by měli být co nejrychleji opraveny formou 

nového updatu 

 Možnost převedení sestav do různých formátů 
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5.1.2 Stanovení podmínek, které informační systém musí splňovat 

 

Budoucí informační systém by měl být schopen: 

 

 Evidovat došlé (přijaté) faktury 

 Vystavit a evidovat vydané faktury 

 Evidovat majetek firmy včetně skladových zásob 

 Uchovávat informace o přijatých a vystavených objednávkách, evidovat servisní 

listy 

 Zpracovávat objednávky na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a 

objednávek 

 Spravovat obchodní kontakty 

 Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami 

 Součástí systému by měl být modul účetnictví, mzdy a personalistika 

 IS by měl podporovat efektivní využití skladových technologií (čárové kódy) 

 

5.1.3 Požadavky zadavatele projektu 

 

Zadavatel projektu (společnost Chladservis s.r.o.) má několik požadavků, které je 

potřeba při vypracování projektu zohlednit: 

 

 Dodržení stanovené rozpočtu. 

 Zahájení projektu 1. 4. 2013 a dodržení termínu ukončení, max. tolerování je 

opoždění projektu o jeden týden. 

 Realizace projektu by měla mít minimální dopad na chod společnosti. 

 Včasné ohlášení jakéhokoli problému, který se vyskytne při realizaci projektu. 

Za ohlášení problému je zodpovědný projektový manažer. 

 Zabezpečení bezpečné likvidace starého zařízení, tak aby se data nedostala do 

neoprávněných rukou. 
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5.2 Identifikační listina projektu 

 

Tab. 14: Identifikační listina projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Identifikační listina projektu 

Název projektu: Výběr, příprava a nasazení informačního 

systému a výběr potřebného HW a SW 

Identifikační číslo projektu: 1 

Zadavatel (vlastník) projektu: Chladservis s.r.o. 

Záměr: Odstranění problémů s HW a nasazení 

nového IS 

Cíl: Kompletní obnova počítačového vybavení 

a implementace nového IS 

Výstupy projektu: Nový informační systém 

Nové počítačové vybavení 

Plánovaný termín zahájení: 1. 4. 2013 

Plánovaný termín dokončení: 19. 6. 2013 

Plánované celkové náklady: 200 000 Kč 

Zodpovědná osoba (manažer projektu): Manažer projektu (Luboš Segeťa) 

Projektový tým:  Manažer projektu 

 Správce IT 

 Účetní 

Garant projektu: Chladservis s.r.o. 

 

Schválení projektu 

Schváleno dne: 1. 3. 2013 

Schvalovatel:  Podpis: 

Majitel firmy Chladservis  
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Tab. 15: Seznam milníků (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název milníku Datum milníku 

Zahájení projektu 1. 4. 2013 

Zahájení procesu výměny HW a instalace 

SW 

3. 6. 2013 

Ukončení procesu výměny HW a instalace 

SW 

14. 6. 2013 

Ukončení projektu 19. 6. 2013 

 

 

 

5.3 Logický rámec 

 

Tab. 16: Logický rámec projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Záměr OOU Zdroje informací k 

ověření (způsob 

ověření) 

  

1. Odstranění problémů 

s HW a nasazení 

nového IS 

1. Minimální doba 

strávená opravou 

HW 

1. Výkaz o stavu HW   

Cíl OOU Zdroje informací k 

ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady, za 

jakých Cíl 

skutečně přispěje 

a bude v souladu 

se Záměrem 

1. Kompletní obnova 

počítačového vybavení 

a implementace nového 

IS 

1. Vyšší pracovní 

nasazení 

zaměstnanců a 

snížení poruchovosti 

HW 

1.1. Výkazy práce 1. Bezproblémový 

chod HW 

1.2. Průběžná zpráva o 

stavu HW 

Výstupy OOU Zdroje informací k 

ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady, za 

jakých Výstupy 

skutečně povedou 

k Výstupům 

1. Nové počítačové 

vybavení společnosti 

1. 1 server, 7 

počítačů a 2 

notebooky 

 1. Faktura 1. Správné 

zapojení HW 

2. Nový informační 

systém 

2. 1 informační 

systém 

 2. Faktura 2. Správná 

instalace IS 
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Klíčové činnosti Zdroje (kolik 

činnost stojí) 

Časový rámec aktivit Předpoklady, za 

jakých Klíčové 

činnosti skutečně 

povedou k 

Výstupům 

1.1. Analýza trhu s 

počítačovým 

vybavením 

1.1. 1 000 Kč 1.1. 18.4. - 26.4. (7 dnů)  

 

 

 

 

Dodavatel nového 

HW se udrží na 

trhu 

1.2. Výběr dodavatele 

HW 

1.2. 0 Kč 1.2. 29.4. - 1.5. (3 dny) 

1.3. Sepsání smluv s 

dodavateli a platba 

1.3. 100 709 Kč 1.3. 21.5. (1 den) 

1.4. Dodávka HW 1.4. 0 Kč (doprava 

je zdarma) 

1.4. 22.5. - 30.5. (7 dnů) 

1.5. Kontrola dodaného 

zboží 

1.5. 0 Kč 1.5. 31.5. - 3.6. (2 dny) 

1.6. Zapojení HW 1.6. 1 800 Kč 1.5. 4.6. - 5.6. (2 dny) 

2.1. Analýza 

nejvhodnějšího IS 

2.1. 1 000 Kč 2.1. 18.4. - 26.4. (7 dnů)  

 

 

Dodavatel 

informačního 

systému se udrží 

na trhu 

2.2. Výběr dodavatele 

IS 

2.2. 0 Kč 2.2. 29.4. - 1.5. (3 dny) 

2.3. Platba za IS 2.3. 1 560 Kč / 

měsíc 

2.3. Každý měsíc dle 

SLA 

2.4. Instalace SW a IS 2.4. 2 700 Kč 2.4. 6.6. - 10.6. (3 dny) 

2.5. Převod dat do 

nového IS 

2.5. 10 000 Kč 2.5. 6.6. - 12.6. (5 dnů) 

2.6. Testování IS 2.6. 1 800 Kč 2.6. 13.6. - 14.6. (2 dny) 

2.7. Školení 

zaměstnanců 

2.7. 3 600 Kč 2.7. 17.6. - 19.6. (3 dny) 

 

Poznámka: ceny činností za které zodpovídá správce IT jsou vypočítány podle jeho 

platu. 
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5.4 Časová analýza projektu 

 

Časové plánování v projektu je klíčovou součástí plánování projektu. Je to proces, 

kterému je potřeba věnovat patřičnou pozornost. Součástí časové analýzy je metoda 

WBS, která umožní rozložit projekt na jednotlivé činnosti. Dále jsem v tabulce určil 

dobu trvání jednotlivých činností. Poté jsem jednotlivé činnosti identifikoval. Nakonec 

jsem použil program MS Project 2010 pro vytvoření přehledného Ganntova diagramu a 

pro vytvoření síťového grafu. 

 

5.4.1 WBS - Work breakdown structure 

 

1. Zahájení projektu 

2. Sestavení projektového týmu 

a. Výběr členů projektového týmu  

b. Oslovení členů 

c. Dohodnutí podmínek spolupráce 

d. Sepsání smluv 

3. Analýza současného stavu 

a. Technická analýza HW 

b. Vypracování zprávy o stavu HW pro vedení společnosti 

4. Výběr dodavatele SW a HW 

a. Analýza trhu 

b. Výběr potenciálních dodavatelů 

c. Oslovení dodavatelů 

d. Ekonomické zhodnocení řešení 

e. Výběr nejvhodnější varianty vedením firmy 

f. Jednání s dodavateli SW a HW 

g. Příprava smluv 

h. Uzavření nákupních smluv 

i. Dodávka požadovaného SW a HW 

j. Kontrola dodaného zboží 

5. Zapojení nového HW 
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a. Spuštění procesu 

b. Realizace zapojení počítačů a serveru 

6. Instalace potřebného SW 

a. Spuštění procesu 

b. Instalace nového informačního systému 

c. Kontrola a testování  

7. Školení zaměstnanců 

8. Ukončení projektu 

 

Tab. 17: Doba trvání projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poř. č. Název činnosti Doba trvání činnosti 

(dny) 

1 Zahájení projektu (milník) 0 

2 Sestavení projektového týmu 5 

3 Výběr členů projektového týmu 3 

4 Oslovení členů 3 

5 Dohodnutí podmínek spolupráce 2 

6 Sepsání smluv 1 

7 Technická analýza HW 5 

8 Vypracování zprávy o stavu HW pro vedení společnosti 3 

9 Analýza trhu 7 

10 Výběr potencionálních dodavatelů 3 

11 Ekonomické zhodnocení řešení 2 

12 Oslovení dodavatelů 2 

13 Výběr nejvhodnější varianty 2 

14 Jednání s dodavateli SW a HW 5 

15 Příprava smluv 2 

16 Uzavření smluv s dodavateli 1 

17 Dodávka požadovaného SW a HW 7 

18 Kontrola dodaného zboží 2 

19 Zahájení procesu výměny HW a instalace SW (milník) 0 

20 Zapojení nového HW 2 

21 Instalace nového SW včetně IS 3 
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22 Převod dat ze starého IS do nového IS 5 

23 Kontrola a testování 2 

24 Ukončení procesu výměny HW a instalace SW (milník) 0 

25 Školení zaměstnanců 3 

26 Ukončení projektu (milník) 0 

 

 

5.4.2 Identifikace činností 

 

Tab. 18: Zahájení projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 1 

Název činnosti Zahájení projektu (milník) 

Popis činnosti Jedná se o formální zahájení projektu. 

 

Tab. 19: Sestavení projektového týmu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 2 

Název činnosti Sestavení projektového týmu 

Popis činnosti Velice důležitá činnost, podle které se bude odvíjet celý 

projekt. 

 

Tab. 20: Výběr členů projektového týmu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 3 

Název činnosti Výběr členů projektového týmu 

Popis činnosti Projektový tým by měli tvořit tři lidé a to konkrétně: 

Manažer projektu, správce IT a účetní. 

 

Tab. 21: Oslovení členů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 4 

Název činnosti Oslovení členů 

Popis činnosti Oslovení budoucích členů projektového týmu, vedení 

společnosti si nejprve vybere zodpovědnou osobu za celý 
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projekt – manažera projektu, který následně vybere a osloví 

členy svého týmu. Pokud někdo odmítne je zapotřebí dát 

manažerovi projektu dost času, aby si našel adekvátní 

náhradu. 

 

Tab. 22: Dohodnutí podmínek spolupráce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 5 

Název činnosti Dohodnutí podmínek spolupráce 

Popis činnosti Jedná se poradu projektového týmu s vedením společnosti 

Chladservis, kde se dohodnou podmínky spolupráce, 

stanoví se cíl projektu a dohodne se odměna za zdárné 

splnění cíle projektu. 

 

Tab. 23: Sepsání smluv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 6 

Název činnosti Sepsání smluv 

Popis činnosti Sepsání smluv mezi projektovým týmem a zadavatelem 

projektu. 

 

Tab. 24: Technická analýza HW (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 7 

Název činnosti Technická analýza HW 

Popis činnosti Je potřeba provést analýzu současného stavu HW. To 

znamená, jestli je zapotřebí kompletní obnova HW nebo 

stačí jen výměna částí PC. 

 

Tab. 25: Vypracování zprávy o stavu HW (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 8 

Název činnosti Vypracování zprávy o stavu HW pro vedení společnosti 

Popis činnosti Projektový tým vypracuje zprávu o stavu HW, které 

předloží zadavateli projektu. 
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Tab. 26: Analýza trhu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 9 

Název činnosti Analýza trhu 

Popis činnosti Projektový tým provede analýzu trhu HW a SW, tedy 

porovná ceny a nabízené služby jednotlivých dodavatelů a 

najde tak nejlepší řešení pro zadavatele projektu. 

 

 

Tab. 27: Výběr potencionálních dodavatelů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 10 

Název činnosti Výběr potencionálních dodavatelů 

Popis činnosti Z mnoha dodavatelů vybere projektový tým tři 

nejvhodnější dodavatele. Vše je opět konzultováno se 

zadavatelem projektu. 

 

Tab. 28: Ekonomické zhodnocení řešení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 11 

Název činnosti Ekonomické zhodnocení řešení 

Popis činnosti Ekonomicky se zhodnotí vybrané řešení. Tým se snaží 

vybrat nejlepší řešení, tak aby byl zachován rozpočet 

projektu a bylo vybráno nejlepší řešení v poměru 

výkon/cena. 

 

Tab. 29: Oslovení dodavatelů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 12 

Název činnosti Oslovení dodavatelů 

Popis činnosti Projektový manažer osloví dodavatele s konkrétními 

požadavky. 
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Tab. 30: Výběr nejvhodnější varianty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 13 

Název činnosti Výběr nejvhodnější varianty 

Popis činnosti Vybere se nejvhodnější varianta řešení projektu. 

 

 

Tab. 31: Jednání s dodavateli SW a HW (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 14 

Název činnosti Jednání s dodavateli SW a HW 

Popis činnosti Projektový tým vede jednání s dodavateli HW a SW. Pokud 

jsou jednání neúspěšná, zvolí se dodavatel, který byl další 

v pořadí. 

 

Tab. 32: Příprava smluv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 15 

Název činnosti Příprava smluv 

Popis činnosti Dodavatel nám vystaví smlouvu. 

 

Tab. 33: Uzavření smluv s dodavateli (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 16 

Název činnosti Uzavření smluv s dodavateli 

Popis činnosti Projektový manažer potvrdí uzavření smluv s dodavateli, 

účetní zaplatí smlouvy. 

 

Tab. 34: Dodávka požadovaného SW a HW (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 17 

Název činnosti Dodávka požadovaného SW a HW 

Popis činnosti Požadovaný HW nám bude dopraven dopravcem 

dodavatele. Požadujeme dodání ve stanoveném termínu, 

jinak by mohlo dojít k prodloužení doby realizace projektu. 
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Tab. 35: Kontrola dodaného zboží (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 18 

Název činnosti Kontrola dodaného zboží 

Popis činnosti Správce IT provede kontrolu dodaného zboží. Podá zprávu 

o dodaném zboží projektovému manažerovi, který 

kontaktuje zadavatele projektu o stavu dodaného zboží. 

 

Tab. 36: Zahájení procesu výměny (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 19 

Název činnosti Zahájení procesu výměny HW a instalace SW (milník) 

Popis činnosti Správce IT zahájí proces výměny HW a instalace SW. 

 

Tab. 37: Zapojení nového HW (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 20 

Název činnosti Zapojení nového HW 

Popis činnosti Správce IT provede zapojení HW. 

 

Tab. 38: Instalace nového SW včetně IS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 21 

Název činnosti Instalace nového SW včetně IS 

Popis činnosti Po zapojení dodaného HW může správce začít s instalací 

nového SW a IS. 

 

Tab. 39: Převod dat (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 22 

Název činnosti Převod dat ze starého IS do nového IS 

Popis činnosti Data ze starého IS jsou uloženy v excelovském sešitu, 

převod dat do nového IS by tedy neměl být problém. Za 

tuto činnost opět odpovídá správce IT. 
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Tab. 40: Kontrola a testování (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 23 

Název činnosti Kontrola a testování 

Popis činnosti Správce IT po zapojení HW a instalaci potřebného SW 

zkontroluje server a klientské stanice a otestuje funkčnost 

všech stanic. Poté podá zprávu o stavu HW a SW 

projektovému manažerovi, který opět kontaktuje zadavatele 

projektu. 

 

Tab. 41: Ukončení procesu výměny (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 24 

Název činnosti Ukončení procesu výměny HW a instalace SW (milník) 

Popis činnosti Po kontrole a testování správce IT ukončí proces výměny 

HW a instalace SW. 

 

Tab. 42: Školení zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 25 

Název činnosti Školení zaměstnanců 

Popis činnosti O školení zaměstnanců v oblasti nového IS se stará 

dodavatel IS, který dostane zaplaceno za celodenní školení 

zaměstnanců (6 hodin – 3 400 Kč). Za školení v oblasti 

HW je odpovědný správce IT. Ale v této oblasti by neměl 

být problém. Všichni zaměstnanci jsou počítačově gramotní 

a jediný problém, který by mohl nastat je ten, že se přechází 

z Windows XP na Windows 7. Toto je, ale jen otázka 

zvyku a pevně věřím, že všichni si brzy zvyknou na nové 

Windows.  
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Tab. 43: Ukončení projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č. činnosti 26 

Název činnosti Ukončení projektu (milník) 

Popis činnosti Formální ukončení projektu. 
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5.4.3 Ganntův diagram 

 

 

Obr. 14: Ganntův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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5.5 Analýza rizik RIPRAN 

 

5.5.1 Identifikace rizik 

 

Tab. 44: Identifikace rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poř. číslo rizika Hrozba Scénář 

1. Nedodržení rozpočtu. Projektový tým překročí stanovený 

rozpočet. 

2. Nedodržení časového 

harmonogramu projektu. 

Dojde k prodloužení trvání celého 

projektu, tzn., nebude dodržen termín 

ukončení, pravděpodobně dojde i k 

navýšení rozpočtu. 

3. Živelná pohroma. Vyhoří prodejna nebo servis se 

skladem. Velká voda vyplaví prodejní 

prostory i se servisem. 

4. Neschopnost adaptace 

zaměstnanců na změnu. 

Zaměstnanci si nezvyknou na nově 

zavedený informační systém, protože se 

jim zdá příliš komplikovaný a 

nedovedou jej ovládat. 

5. Nedostatek finančních 

prostředků. 

Dojde ke zpoždění nebo k úplnému 

zastavení projektu. 

6. Problém s dodavateli. Neporozumění ze strany dodavatele. 

7. Problém s dodaným SW. Dodávka bude obsahovat vadné 

instalační DVD. 

8. Problém s dodaným HW. Kvalita dodaného HW je 

neodpovídající. Některé komponenty 

jsou nefunkční. 

9. Změna cíle projektu. Zadavatel projektu přehodnotí cíl 

projektu. 

10. Organizační změny 

v podniku. 

Realizace projektu se zpomalí. Nové 

vedení společnosti zastaví projekt. 
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11. Rozpad projektového týmu. Projekt se zastaví nebo úplně zruší. 

12. Onemocnění člena 

projektového týmu 

Zpomalení realizace projektu. 

13. Špatný výběr SW/HW Celý projekt bude ohrožen. 

 

5.5.2 Kvantifikace rizik 

 

Tab. 45: Kvantifikace rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poř. číslo rizika Pravděpodobnost Dopad na projekt Hodnota rizika 

1. SP SD SHR 

2. SP SD SHR 

3. NP VD SHR 

4. SP VD VHR 

5. NP VD SHR 

6. SP VD VHR 

7. NP SD NHR 

8. NP SD NHR 

9. NP VD SHR 

10. NP VD SHR 

11. NP VD SHR 

12. SP VD VHR 

13. NP VD SHR 

 

Tab. 46: Vysvětlení zkratek použitých při kvantifikaci rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

VP – vysoká pravděpodobnost VD – velmi nepříznivý dopad na projekt 

SP – střední pravděpodobnost SD – střední nepříznivý dopad na projekt 

NP – nízká pravděpodobnost MD – malý nepříznivý dopad na projekt 

VHR – vysoká hodnota rizika  

SHR – střední hodnota rizika  

NHR – nízká hodnota rizika  
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5.5.3 Opatření snižující hodnotu rizika 

 

Tab. 47: Opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poř. číslo rizika Návrh na opatření  Předpokládané 

náklady 

 Termín realizace 

opatření 

 Osob. odpovědnost 

Nová hodnota 

sníženého rizika 

1. Finanční rezerva  50 000 Kč 

 Před zahájením 

projektu 

 Zadavatel projektu 

NHR 

2. Průběžná kontrola 

činností projektu 

 0 Kč 

 V průběhu projektu 

 Manažer projektu  

NHR 

3. Pojištění  2 500 Kč 

 Měsíčně 

 Zadavatel projektu 

NHR 

4. Školení  3 400 Kč 

 Po spuštění provozu 

 Manažer projektu 

SHR 

5. Bankovní úvěr  Záleží na velikosti 

poskytnutého úvěru 

 Okamžitě při zjištění 

problému 

 Zadavatel projektu 

NHR 

6. Komunikace s 

dodavateli 

 0 Kč 

 V průběhu 

projektové fáze 

 Manažer projektu 

NHR 

7. Komunikace  0 Kč NHR 
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s dodavatelem SW  V průběhu 

projektové fáze 

 Manažer projektu 

8. Komunikace 

s dodavatelem HW 

 0 Kč 

 V průběhu 

projektové fáze 

 Manažer projektu 

NHR 

9. Vypracování analýzy  0 Kč 

 V průběhu realizace 

projektu 

 Manažer projektu 

NHR 

10. Sepsání smlouvy 

s aktuálním vedením 

 0 Kč 

 Před realizací 

projektu 

(předprojektová 

fáze) 

 Manažer projektu 

NHR 

11. Zastupitelnost členů 

projektového týmu 

 0 Kč 

 Sestavování 

projektového týmu 

 Manažer projektu 

NHR 

12. Pojištění  2 000 Kč 

 Měsíčně 

 Manažer projektu 

SHR 

13. Kvalitně provedená 

analýza 

 0 Kč 

 Před realizací 

projektu 

(předprojektová 

fáze) 

 Manažer projektu 

spolu se správcem IT 

NHR 
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5.5.4 Celkové posouzení rizik projektu 

 

Všem rizikům, která představovala střední (SHR) či vysokou hodnotu rizika 

(VHR) byly navrženy návrhy na opatření, která hodnotu rizika snížila. Tedy projektu by 

nemělo hrozit žádné větší riziko a projekt by měl tedy být ukončen v řádném termínu. 

Nejzávažnější rizika jsou riziko č. 4 - Neschopnost adaptace zaměstnanců na změnu a 

riziko č. 12 - Onemocnění člena projektového týmu. Na tyto dvě rizika by si měl 

projektový manažer dát velký pozor.  

 

Byly zde popsány nejpravděpodobnější rizika, která mohou nastat. Samozřejmě, 

že v průběhu realizace může nastat riziko, které zde nebylo popsáno, je tedy na 

projektovém manažerovi a jeho týmu, aby se s případným rizikem vypořádal. 

 

5.6 Výběr IS 

 

Při výběru nového informačního systému má firma na výběr tři možnosti. První 

možností je, že si IS firma sama naprogramuje. Druhá možnost je koupě již hotového 

řešení a třetí možnost je pronájem IS. Nejlepším řešením pro firmu je dle mého názoru 

třetí možnost, tedy forma pronájmu IS. 

 

Pronájem je moderním a efektivním způsobem pořízení ekonomického systému, 

který přináší řadu výhod: 

 možnost užívání systému bez nutnosti koupě a velké počáteční investice 

 užívané moduly i počet licencí lze pružně upravovat podle aktuálních potřeb a 

skutečného počtu uživatelů (např. při zeštíhlování nebo rozšiřování firmy) 

 po účetní stránce se software chová jako služba (nákladová položka) – ušetříte si 

práci s jeho zařazováním do majetku, zhodnocováním, odpisováním a 

vyřazováním 

 po celou dobu užívání jsou k dispozici všechny nové verze programu zdarma 

 v pronájmu je zahrnuto poskytování bezplatné podpory (hot-line) 

 smlouvu lze kdykoliv vypovědět (15) 
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Po celou dobu pronájmu poskytovatel garantuje bezchybnou funkčnost systému a 

soulad s aktuálně platnou legislativou. Při ukončení pronájmu má uživatel svá data i 

nadále k dispozici - pouze však k nahlížení, editaci a tisku, nikoliv pořizování nových 

záznamů.  

 

5.6.1 Volba alternativ 

 

Byla provedena analýza mnoha IS a z velké množství IS byly vybrány tři IS. 

Následující kapitola popisuje jednotlivé moduly IS a jejich cenu. Hlavní kritéria na 

budoucí IS byly shrnuty v předchozí kapitole. 

 

5.6.1.1 Helios Easy 

 

IS Helios Easy obsahuje nejpotřebnější moduly pro podnikání malých firem: 

účetnictví, banka, fakturace, evidence majetku, sklady, obchod, sledování 

a vyhodnocování zakázek, obchodních „procesů“, CRM, mzdy, evidence pošty (vč. 

datových schránek) a kniha jízd (16). 

 

Funkcionality IS 

 

Základní: 

 Jednoduché moderní ovládání 

 Použité standardy aplikací Windows = menší nároky na zaškolení 

 Přehledná nápověda 

Manažerské výstupy - Analýzy, grafy, příležitosti, hrozby, trendy. 

 Přehledy, výstupy, grafy v časové ose 

 Získání konkurenční výhody 

 Grafické sumarizace klíčových informací 

 Přehledy, porovnávání, plánování Vašich dat 
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CRM (řízení vztahů se zákazníky): 

 Identifikace, získání a udržení zákazníků 

 Provázání informací celým systémem 

 Vyhodnocovací nástroje v základu 

 Provázanost s produkty MS Word, MS Excel a MS Outlook 

 Sledování a vyhodnocování obchodníků, obchodního procesu 

 Sledování a vyhodnocování vašich marketingových kampaní 

 

Široká funkcionalita: 

 Kompletní nástroj na řízení obchodu a skladových zásob 

 Jistota včasných legislativních změn a úprav 

 Nadstandardní možnosti zpracování mzdové agendy 

 Podepisování a šifrování pdf = snadná elektronická fakturace 

 

Co přinese nasazení Helios Easy? 

 Zrychlení, zpřehlednění a usnadnění stávajících postupů  

 Snížení nákladů 

 Zvýšení spokojenosti zákazníku a dodavatelů 

 Komfortní výstupy pro majitele, ředitele a vedoucí pracovníky 

 Garance včasných legislativních změn (účetnictví, mzdy atd.) 

 Maloobchod pod kontrolou 

 

Přínosy 

 Snížení nákladů 

 Využití nových příležitostí k růstu 

 Zvýšení spokojenosti zákazníků 

 Výstupy pro majitele, ředitele a vedoucí pracovníky 
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Cena Helios Easy  

 

Pro 5 uživatelů 65 555 Kč + Cena systémové podpory 13 000 Kč 

 

 

5.6.1.2 KARAT IS 

 

Systém KARAT se kromě účetnictví zaměřuje na procesy, které nejvíce 

ovlivňují získávání nových zákazníků, realizaci zakázek, zajištění zdrojů a inovace. 

Systém má komplexní a propracované vazby (17). 

 

IS KARAT obsahuje moduly: 

 

Řízení lidí: 

 personalistika 

 mzdy 

 řízení lidských zdrojů 

 statistická hlášení a elektronická komunikace s orgány státní správy 

Lepší využití lidského potenciálu, kdy jsou lidé více zapojeni do výrobního procesu, 

přináší dlouhodobě lepší výsledky než kvantitativní zvyšování produkce. 

Řízení financí 

 majetek 

 finance a řízení Cash Flow 

 účetnictví 

 daně 

Řízení financí, Cash Flow, majetku a daní s využitím nástrojů, které zjednodušují 

práci a minimalizují chyby, ocení vedení obchodní firmy při kontrolách a auditech. 

 



78 

 

Řízení dodavatelského řetězce (SCM) 

 

 CRM - řízení vztahů s obchodními partnery s internetovým voláním (VoIP) 

 skladové hospodářství, vč. řízeného skladu (WMS) 

 nákup 

 prodej vč. e-komerce B2B a B2C 

 reklamace 

 inventury 

 logistika nákupu, prodeje, skladů 

 

Cena IS KARAT 

 

Možností financování IS KARAT je několik. Dotace z EU, IBM financování, 

pronájem licence, rozložení platby v čase, outsourcing-SaaS. Ovšem všechny ceny jsou 

individuální a je potřeba je vykalkulovat. 

 

5.6.2 Zhodnocení vybraných IS 

 

Hlavním kritériem pro vedení zadavatele projektu byla cena. Systém Helios 

Easy je sice skvělý program, který obsahuje mnoho modulů, ale pro zadavatele je 

pořizovací cena IS příliš veliká. Naproti tomu IS KARAT nabízí rozmanité možnosti 

financování, což by snížilo počáteční náklady na implementaci IS, avšak tento IS 

obsahuje některé moduly, které firma nevyužije. Nejvhodnějším řešením se tedy jeví IS 

Keloc verze KelEXPRESS, který obsahuje velkou spoustu volitelných modulů, 

nabízených formou pronájmu. 

 

5.6.3 Výběr konkrétního systému 

 

Firma Chladservis si z mnoha informačních systémů vybrala ekonomický 

software Keloc, konkrétně verzi KelEXPRESS. Tento systém je vhodný pro malé a 

středně velké firmy a je nabízen formou měsíčního pronájmu (15). 
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Program KelEXPRESS obsahuje tyto moduly: 

 

 Účetnictví / daňová evidence 

o Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních 

výkazů, evidence DPH. 

 Faktury přijaté 

o Evidence došlých faktur, evidence leasingů. 

 Faktury vydané 

o Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se 

faktur. 

 Pokladna 

o Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. 

 Banka 

o Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení 

el. výpisů z banky. 

 Majetek 

o Evidence dlouhodobého a drobného majetku. 

 Mzdy 

o Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. 

 Sklad 

o Evidence skladových zásob, tvorba inventur. 

 Objednávky 

o Evidence přijatých i vystavených objednávek, evidence servisních listů. 

 Cesty 

o Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. 

 CRM 

o Modul pro řízení vztahů se zákazníky. 

Speciální moduly: 

 Kasa 

o Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními 

kartami 
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 Servis 

o Reklamační servis a autoservis. 

 Časový plán zakázek 

o Plánování lidských zdrojů na pokrytí servisních objednávek. 

 Docházka 

o Ruční zpracování docházky. 

 Doprava 

o Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a 

objednávek. 

Systém tedy splňuje všechny požadavky, které si firma deklarovala. Všechny 

výše popsané moduly budou součástí pronájmu informačního systému. 

 

Na stránkách lze vyplnit objednávku IS, kde se po vyplnění ceníku zobrazí cena 

za pronájem. Stanovená cena za pronájem IS pro firmu Chladservis je tedy 1 560 

Kč/měsíc tedy 18 720 Kč/rok. V ceně je pronájem licence, legislativní i uživatelský 

upgrade, hot-line telefonický i e-mailový. Ceny jsou vyjádřeny jako měsíční paušální 

platby bez 21% DPH. Cena může být fakturována dle dohody měsíčně, čtvrtletně, 

pololetně nebo ročně. 
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Obr. 15: Objednávka IS KelEXPRESS (15) 
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5.6.4 Systémové požadavky IS 

 

KelEXPRESS je založen na architektuře klient-server a podmínkou je 

instalace databázového jádra MS SQL Server 2005 nebo vyššího, avšak vždy pouze 

Express edice. Výhodou MS SQL Express je skutečnost, že je od společnosti 

Microsoft k dispozici zdarma. Má však následující omezení: 

 

 celková velikost ukládaných dat maximálně 4 GB/10GB 

 dokáže využít pouze jeden procesor 

 maximálně využívá 1 GB operační paměti 

Výše uvedená omezení MS SQL v edici Express nepředstavují pro středně velkou 

firmu žádný problém.  

 

Minimální technické vybavení serveru: jednojádrový procesor s frekvencí 2GHz a 

pamětí 1GB RAM, 5 GB volného prostoru na disku (technická specifikace serveru je 

závislá na počtu uživatelů a datových nárocích) při použití MS SQL 2005 Express. Pro 

SQL 2008 Express: vícejádrový (SQL využije jen jeden procesor) s 2GHz a pamětí 

2GB RAM. Čím více paměti, tím lépe.  

 

Minimální technické vybavení stanice: běžný kancelářský počítač (max. 3 roky 

starý) s WIN8/WIN7/Vista/XP. 
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5.7 Hardware a software 

 

Informační systém byl vybrán, a protože systém KelEXPRESS je založen na 

architektuře klient-server je potřeba zakoupit nový server a klientské stanice. 

 

5.7.1 Server 

 

Server bude zakoupen jako ostatní hardware u firmy T.S. Bohemia. Konkrétně 

se jedná o server Fujitsu PRIMERGY TX100 S3P . 

 

Detailní konfigurace: 

 

Tab. 48: Detailní konfigurace serveru (12) 

Procesor: Počet procesorů: 1 

Osazen Intel Xeon E3-1220v2 s frekvencí 

3,1 GHz 

8 MB L3 Cache 

4 jádra, 4 thready 

Intel Turbo Boost 2 s frekvencí 3,5 GHz 

Max TDP: 69 W 

Operační paměť: Sloty: 4 patice pro paměťové moduly 

DDR3 1333 MHz ECC unbuffered 

Vhodný typ pamětí: pouze moduly ECC 

Maximální velikost paměti: až 32 GB 

DDR3 

Osazená paměť: 2x 4 GB DDR3 1333 

MHz ECC unbuffered, 2Rx8 

Operační systém Microsoft Windows Server Essentials 

2012  

Čipová sada: Intel C200 

Pevný disk: 4 kanály Serial ATA II s funkcí RAID 0, 1 
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a 10 (SATA celkem 6x) 

Osazené disky 2x 500 GB SATA II, 7200 

RPM (není Hot Plug) 

Mechanika: DVD+/-RW 

Komunikace: Intel 82574L + Intel 82579LM (2x 

Ethernet 10/100/1000 Mb/s, PXE, 

podporován Teaming) 

Interní sloty: 2 x PCI Express x8 (1x mech. x16) 

1 x PCI Express x4 (mech. 16x) 

1 x PCI Express x1 (mech. x 4) 

Pozice: 4x 3,5" 

Rozhraní: 1x VGA 

9x USB 2.0 (2 přední, 6 zadních, 1 interní) 

1x RS232 (sériový) 

2x RJ-45 

Zdroj: 250 W 

Rozměry: 175 x 419 x 395 mm 

Hmotnost: 14 kg 

 

Cena serveru: 27 216 Kč s DPH + 20 palcový monitor Fujitsu za 2 539 Kč + set 

klávesnice a myši Fujitsu za 919 Kč. Celkem tedy 30 674 Kč za server s DPH.  

 

5.7.2 Stanice 

 

Pro klientské PC je potřeba pouze běžný kancelářský počítač. Firma Chladservis 

se rozhodla zakoupit sedm nových kancelářských počítačů (tři pro prodavače na 

prodejně Křenová, dva pro servis, jeden pro účetní a jeden záložní počítač) a dva nové 

notebooky pro vedoucí obou poboček. Nové počítače firma zakoupí u společnosti T.S. 

Bohemia. Jedná se konkrétně o řadu kancelářských počítačů BARBONE FELIX 

BRONZE. Tyto sestavy se dále nakonfigurovaly, bylo potřeba doplnit monitor, wifi 

kartu a záložní zdroj. Každá sestava má dva pevné disky, jeden disk je využíván pro 
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zálohování pomocí bitové kopie primárního disku. Cena jedné sestavy je 14 387 Kč 

s DPH. Cena sedmi PC je tedy 100 709 Kč s DPH. 

 

Detailní konfigurace: 

Tab. 49: Detailní konfigurace stanice (13) 

Kategorie Produkt Cena bez DPH 

Základní deska Gigabyte H61M-DS2 DVI s1155 DDR3 SATA 

GLAN VGA DVI PCIE2.0 mATX 

866.50 

Operační systém MS Windows 7 Professional CZ (D-OEM) + DVD 

Recovery Kit 32+64bit 

2 305.00 

Procesor Intel Celeron G1610 2,60GHz (2MB) BOX LGA1155 

Ivy Bridge - s integrovanou grafikou  

788.50 

Paměť DIMM DDR3 2048MB 1333 BAR TRANSCEND 

CL9 s                                

269.50 

Pevný disk 2 x Pevný disk WD BLUE WD5000AAKX 500GB 

SATAIII/600 16MB cache, 7200rpm      

1 097.42 

Optická mechanika DVD RW LG GH24NS 

±R/±RW/RAM/DL/SecurDisc,bulk,SATA 

Black                            

330.00 

Skříň CASE SHARKOON MicroATX MS 

140                                                       

765.00 

Zdroj ZDROJ 350W PFC (FAN 120MM) 

ATX                                                      

341.50 

Kabel KABEL NAPÁJECÍ 220V/230V 

1.8m                                                       

49.00 

Ostatní CA KRABICE KARTON BARBONE 

SYSTEM                                                    

50.00 

Ostatní CA KRABICE KARTON OEM MLS2 

(PŘISLUŠENSTVI-SYSTEM)                                   

12.00 

Ostatní CA KRABICE PE VLOZKA (NOVÁ) 

SYSTEM                                                  

15.00 

Ostatní Pracujeme s počítačem BARBONE (Uživatelská 

příručka)                                

1.00 
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WiFi karta TP-LINK TL-WN781ND, wifi klient, 802.11b/g/n, 

150Mbps, 2,4GHz, 1xext.anténa 2dBi, P  

212.50 

Klávesnice CONNECT IT klávesnice standard, USB, 

černá                                          

127.00 

Myš CONNECT IT myš 3023 optická+gelová 

podložka                                         

182.50 

Monitor ACER V223HQLCbd 22" LED 1920x1080, 100M:1, 

5ms, DVI black 

2 305.79 

Záložní zdroj APC Power-Saving Back-UPS 400 - green CyberFort, 

české balení a zásuvky 

833.00 

 

 

5.7.3 Notebook 

 

Dva přenosné počítače slouží pro účely vedoucích prodejny a servisu. 

 

HP ProBook 4540s (C1M51ES#BCM) 

Cena: 10 736 Kč bez DPH, 12 990 Kč s DPH + dárek za 1 Kč – bezdrátová myš. 

 

Detailní konfigurace: 

Tab. 50 : Detailní konfigurace notebooku (14) 

Procesor: Intel Pentium B970 s frekvencí 2,3 GHz 

2 MB L3 Cache 

2 jádra, 2 thready 

Max TDP: 35 W 

Paměť: 4 GB DDR3 1333 MHz 

Maximálně 8 GB ve 2 slotech 

Displej: 15,6" LCD TFT s LED podsvícením, 

antireflexní 

Rozlišení: 1366 x 768 bodů 

Grafická karta: AMD Radeon HD7650M se 2 GB vlastní 

paměti 
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Pevný disk: 750 GB 

Mechanika: DVD SuperMulti 

Multimédia: High Definition Audio 

Stereofonní reproduktory 

Integrovaná webkamera HD (720p) 

Zabudovaný mikrofon 

Komunikace: 10/100/1000 Mbit/s Ethernet 

WiFi 802.11 b/g/n 

BlueTooth 4.0 

Ovládání: Klávesnice s odolností proti polití a s 

numerickou částí 

TouchPad s podporou gest 

Rozhraní: 2x USB 2.0 

2x USB 3.0 

1x HDMI 

1x RJ-45 

1x Sluchátka 

1x Mikrofon 

Napájení: Li-Ion akumulátor, 6 článků 

Výdrž na baterii až 7 hodin 

Rozměry: 375 x 256 x 28 mm 

Hmotnost: Od 2,47 kg 

Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium 

64bit (CZ/SK/ENG) 

Správa: HP ProtectTools 

Příslušenství: HP 2,4 GHz Bezdrátová myš X4000 
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5.7.4 Software 

 

Každý počítač musí být vybaven antivirovým programem. Firma se rozhodla 

zakoupit novou licenci antivirového programu ESET Endpoint Security pro 9 stanic na 

2 roky. Cena je 16 814 Kč (19). 

 

Dalším pořízeným SW je MS Office 365 (online software hostovaný v cloudu), 

konkrétně plán P1, který je určený pro malé firmy, cena je 4 eura na uživatele/měsíc, 

tedy 28 euro za 7 uživatelů/měsíc (20).  

 

Firma bude využívat SW MS SQL Server 2012 Express, jenž firma Microsoft 

nabízí bezplatně k použití. 

 

5.8 Náklady projektu 

 

Nejdůležitější informací pro zadavatele projektu je samozřejmě cena projektu. 

Následující kapitola zhodnotí náklady na implementaci nového informačního systému a 

nákup potřebného SW a HW. 

 

5.8.1 Ekonomické zhodnocení 

 

Tab. 51: Ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cena za 7 PC: 100 709 Kč 

Cena za server: 30 674 Kč 

Cena za notebook: 25 982 Kč 

Cena za 2 roční licenci antiviru: 16 814 Kč 

Školení zaměstnanců (celodenní 6 hodin) 3 400 Kč 

Převod dat do nového IS 10 000 Kč 

∑ za HW a SW včetně školení 187 579 Kč 

Cena za MS Office 365 28 euro / měsíc, tedy cca. 730 Kč / měsíc 

Účetní software Keloc 1 560 Kč / měsíc 
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Cena za HW a SW včetně převodu dat a školení na programu KelEXPRESS je 

tedy celkem 187 579 Kč. Za ostatní SW (Office 365 a KelEXPRESS) se bude platit 

měsíčně a to konkrétně 2 290 Kč, tedy 27 480 Kč / rok. Plánované celkové náklady na 

projekt byly 200 000 Kč. Rozpočet na nákup HW a SW byl tedy dodržen. Zbylé peníze 

tvoří finanční rezervu. 

 

Výška nákladu na mzdy je stanovená pro celé období trvání realizace projektu 

(1. 4. 2013 – 19. 6. 2013), závisí na zapojení jednotlivých členů týmu. Projektový tým 

tvoří manažer projektu a správce IT, kteří jsou externími pracovníky. Naproti tomu člen 

týmů účetní je zaměstnancem společnosti Chladservis, takže mu bude vyplacena jeho 

obvyklá mzda. Platové ohodnocení manažera projektu a správce IT závisí od zapojení 

do procesu realizace projektu. Manažer je zapojen do projektu po celou dobu realizace, 

zatímco správce IT se zapojí do procesu až v měsíci červnu. 

 

Tab. 52: Mzdové náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Manažer projektu 30 000 Kč 

Správce IT 25 000 Kč 

Účetní Obvyklá mzda, cca. 16 000 Kč 

 

  



90 

 

Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce bylo využít metodiku projektového managementu a 

aplikovat jej při tvorbě projektu pro vybranou společnost, tedy využití nástrojů 

projektového managementu v praxi. Při zpracování diplomové práce jsem postupoval 

podle metodiky IPMA. V první kapitole jsem vymezil problém, cíle práce a popsal jsem 

zde metody použité při zpracovávání práce. V následující kapitole jsem popsal základní 

informace o firmě. Ve třetí kapitole jsem vyjmenoval teoretické východiska 

projektového managementu, tedy teorii, kterou je zapotřebí znát pro zpracovávání 

projektů. Ve čtvrté kapitole jsem provedl analýzu současné situace, vypracoval jsem 

kritickou analýzu, jejíž součástí je analýza obecného okolí (SLEPT), analýza interních 

faktorů společnosti (7S), analýza oborového okolí (Porter) a shrnující SWOT analýza. 

V této kapitole jsem také zpracoval Lewinův model změny. V poslední a zároveň hlavní 

kapitole jsem vypracoval návrhy řešení, kde jsem uplatnil znalosti projektového 

managementu. Vytvořil jsem návrh projektu, jehož součástí je identifikační listina 

projektu, logický rámec projektu, časová analýza projektu a analýza rizik RIPRAN. 

Dále jsem vypracoval analýzu informačních systému a následně jsem vybral vhodný 

informační systém pro společnost Chladservis. Poté jsem vypracoval analýzu 

potřebného hardwaru, který splňuje systémové požadavky informačního systému. Na 

závěr kapitoly jsem celý projekt ekonomicky zhodnotil. 

 

Přínosem diplomové práce pro společnost Chladservis je kompletně 

vypracovaný projekt podle metodik moderního projektového managementu, díky 

kterému by celý projekt měl skončit bez vážnějšího problému. Přínosem diplomové 

práce pro mě je příprava na certifikační proces a využití technik projektového 

managementu v praxi, protože moje dosavadní zkušenost s projekty byla pouze v rámci 

vypracování seminárních prací. Dále jsem si vyzkoušel, co obnáší vypracovávat projekt 

sám. V praxi je projekt zpracováván projektovým týmem, který zahrnuje experty ve 

svém oboru.  
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Při tvorbě diplomové práce jsem využil znalosti získané při studiu z různých 

předmětů např. projektový management, informační management, risk management a 

operační a systémová analýza. 

 

Vytyčený cíl diplomové práce, tedy využití metodiky projektového 

managementu v praxi se mi podařilo splnit, v práci jsem použil nástroje moderního 

projektového managementu a vypracoval jsem projekt, který najde své uplatnění v 

praxi. 
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