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Abstrakt 
 
 Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru společnosti, který se 

zabývá novým řešením monitorovacího systému. S ohledem na rozsáhlost celého 

projektu jsou zhodnoceny všechny relativní faktory, jakými jsou: ekonomické, 

technické, obchodní, legislativní změny v oboru a v neposlední řadě zhodnocení 

finančního zdraví společnosti. Současně dochází ke zhodnocení podnikatelského 

záměru z hlediska realizovatelnosti navrhovaného řešení. 
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flow, čistá současná hodnota, doba návratnosti, index rentability. 



Abstract 
 
 The present dissertation is the design of a company's business plan, with a view 

to the new monitoring system, with all the important factors such as economic and   

technical factors, and legislative changes in the branch are taken into consideration. 

Furthermore  there is the view to the economic standing of the company is also 

evaluated. The business plan is simultaneously considered from a general view of 

potential implementation of the proposed solution. 
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ÚVOD 

 Během roku 2010 se svět pomalu začal vypořádávat s dopady ekonomické krize. 

Vývoj české ekonomiky nezaznamenal výjimečný posun. Z pohledu pojišťovacího trhu 

byl sledován velmi pomalý růst, v životním i neživotním pojištění. Pro svou 

diplomovou práci jsem zvolila jednu z největších komerčních pojišťoven v tuzemském 

prostředí, kterou je Česká pojišťovna a.s. 

 Přes uvedené nepříznivé podmínky si Česká pojišťovna a.s. a její skupina 

udržely postavení leadera a v některých dílčích segmentech jej dokonce posílily. 

 Finanční síla, stabilita a nadprůměrnost dostát svým závazkům vůči klientům 

byla Česká pojišťovna a.s na začátku roku 2011 ohodnocena ratingem A+. Ten 

znamená, že společnost je i nadále ohodnocena nejvyšším možným ratingem, který lze 

v České republice získat. 

 Stávající pojišťovací trh je velmi dynamický z pohledu konkurence, produktu a 

svého celkového růstu. Probíhá zde místy až velmi tvrdý konkurenční boj o zákazníka, 

který má mnohdy za následek nabízení služeb či produktů za dumpingové ceny, což 

vede k cenové nerovnováze na trhu komerčních pojišťoven.  

V současné době, kdy již ekonomická krize odeznívá a celosvětově hospodářství 

začíná růst, nabízí se znovu možnost pro společnosti, realizovat rozsáhle projekty a tím 

stále navyšovat svou konkurenční hodnotu. 

Česká pojišťovna a.s. se nyní věnuje celé řadě nových projektů, které mají za 

hlavní cíl zkvalitňování vnějších a vnitřních stávajících služeb, mít moderní nové 

produkty a být co nejblíže klientovi. Jedním z těchto hlavních podnikatelských záměrů 

je výběr nového monitorovacího systému, který přispěje ke zvýšení provozních zdrojů, 

zvýšení kvality a průkaznosti dat, zvýšení dostupnosti a srozumitelnosti reportingu, 

zlepšení monitorování dostupnosti aplikací, diagnostiky problému a sjednocení 

monitorovacích nástrojů a konfiguračních databází. 

V současné době provozuje společnost řadu monitorovacích nástrojů bez širší 

koncepce rozvoje. Projekt centrálního monitoringu měl přímou a viditelnou podporu 

nejvyššího vedení pouze v období let 2004 až 2005. Po tomto období se centrální 

monitoring dostal na okraj zájmu nevyššího vedení, což mělo řadu negativních dopadů.  
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Česká pojišťovna a.s. v rámci přípravy změny stávajícího monitorovacího 

systému provedla zmapování trhu dodavatelů monitorovacích systémů s cílem zjistit 

realizovatelnost případné implementace systému a rámcovou nákladovost takovéto 

aktivity. 

 Diplomová práce se bude na základě teoretických i praktických poznatků a 

analýzy vnitřního a vnějšího okolí zabývat podnikatelským záměrem projektu pro výběr 

nového monitorovacího systému společnosti Česká pojišťovna a.s. (dále jen ČP). 

Diplomová práce bude rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola s názvem 

„Hodnocení současného stavu problematiky“ bude definovat hlavní cíl diplomové 

práce. Představí stručnou charakteristiku společnosti a organizační strukturu ČP, 

vybrané členy Skupiny ČP, současný stav a vývoj pojišťovacího trhu v ČR. 

V rámci druhé kapitoly pod názvem „Teoretická východiska práce“ budou 

popsány a určeny typy analýz. Představen úvod do podnikání, podnikatelský záměr 

projektu. Přiblíženo podnikatelské plánování, vstupy do jednotlivých analýz, základní 

metody výpočtu analýz, které využiji v praktické části své diplomové práce. Dále tato 

část diplomové práce bude zaměřena na představení specifických ukazatelů finanční 

analýzy komerčních pojišťoven a jejich odlišnost od klasické podnikatelské finanční 

analýzy. 

Třetí kapitola pod názvem „Analýza problému a současné situace“ bude v první 

části zaměřena na hodnocení současného stavu monitorovacího systému ČP, analýzu 

problému, představení cílového stavu a přínosů pro ČP z pohledu ekonomického, 

business a IT. Druhá část, třetí kapitoly je zaměřena především na analýzu obecného 

okolí a vyhodnocení získaných dat. 

 Poslední kapitola s názvem „Vlastní návrhy řešení a jejich přínosy“ se bude 

zabývat vyhodnocením a hlubší analýzou výsledků z třetí kapitoly. Bude zde navrženo 

řešení podnikatelského záměru projektu pro výběr nového monitorovacího systému a 

potenciálního dodavatele z pohledu ekonomického, které bude založeno na vypracování 

podrobných business cases a studií projektu. 

 V závěru této práce shrnu podstatné informace, podrobně zhodnotím výsledky 

analýzy vnitřního a vnějšího okolí podnikatelského záměru projektu a posoudím 
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reálnost vlastního návrhu řešení podnikatelského záměru projektu pro budoucí vývoj 

monitorovacího systému společnosti. 

 Informace a data pro tuto diplomovou práci jsem čerpala z odborných publikací, 

ročenek a skript týkajících se analýzy vnitřního a vnějšího okolí, finančních analýz 

komerčních pojišťoven, aktuálních příslušných právních předpisů, výročních zpráv a 

účetních dokumentů České pojišťovna a.s. 

 S ohledem na datum zpracování této diplomové práce mi budou poskytnuta data 

jako nejnovější za rok 2008 až 2010. 
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1. HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU POBLEMATIKY 

V této kapitole stanovým hlavní a dílčí cíl práce. Představím stručnou 

charakteristiku společnosti, organizační strukturu ČP, vybrané členy Skupiny ČP, 

současný stav a vývoj pojišťovacího trhu v ČR. 

1.1. Formulace cílů vedoucích k řešení problému a   

   použité metody 

 Cílem mé diplomové práce je na základě teoretických poznatků a analýzy 

vnitřního a vnějšího okolí připravit podnikatelský záměr projektu pro výběr nového 

monitorovacího systému společnosti ČP, který přispěje ke zvýšení provozních zdrojů, 

zvýšení kvality a průkaznosti dat, zvýšení dostupnosti a srozumitelnosti reportingu, 

zlepšení monitorování dostupnosti aplikací, diagnostiky problému a sjednocení 

monitorovacích nástrojů a konfiguračních databází. 

 Hlavní cíl diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru projektu na 

výběr nového monitorovacího systému pro Českou pojišťovnu a.s., který významně 

zefektivní a posune současný stav této problematiky ve společnosti. 

 Daný projekt bude podroben analýze vybraných finančních a nefinančních      

(IT posouzení) ukazatelů, na základně získaných dat od potenciálních dodavatelů. 

Výsledkem analýzy bude výběr kandidátů ve dvoukolovém výběrovém řízení.  

 První kolo bude mít za cíl zmapování současného trhu a výzkum potenciálních 

kandidátů po stránce ekonomické (zjištění nákladů na licence, podporu produktu atd.) a 

porovnání je se současným stavem. 

 Ve druhém kole bude následovat detailní rozbor získaných dat od potenciálních 

kandidátů, vzešlých z prvního kola. V této části vybraní kandidáti, kteří postoupí do 

druhého kola, budou znovu dotazováni a podrobeni dalšímu detailnímu výzkumu. Na 

základně obdržených podrobných business a IT informací dojde k vypracování business 

cases.  

Jako dílčí cíl diplomové práce bude společnost podrobena částečné finanční 

analýze vybraných ukazatelů, které vyhodnotí současnou finanční situaci ČP. Tyto 

finanční ukazatele jsou součástí finanční analýzy pro komerční pojišťovny. 
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1.2. Stručná charakteristika společnosti 

Název Česká pojišťovna a.s. 

Právní forma Akciová společnost 

Sídlo společnosti Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 

Identifikační číslo 452 72 956 

Daňové identifikační 

číslo 

CZ 4527 2956 

Bankovní spojení Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 

Datum vzniku 1. května 1992  

Společnost byla založena na dobu neurčitou. 

Právní předpis Společnost byla (ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 

92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na 

jiné osoby, ve znění pozdějších změn a doplňků) 

založena Fondem národního majetku České republiky – 

zakladatelskou listinou ze dne 28. dubna 1992 – 

a vznikla zápisem do obchodního rejstříku 

dne 1. května 1992. 

Zápis v obchodním 

rejstříku 

Městský soud v Praze 

Spisová značka oddíl B, vložka 1464 

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku 

1. května 1992 

Základní kapitál 4 000 000 000,- Kč 

Splaceno: 100 % 
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1.3. Historie České pojišťovny a.s. 

 Česká pojišťovna má bohatou a dlouhodobou tradici. Dle historických pramenů 

je nejstarším pojišťovacím ústavem v českých zemích a je právní nástupkyní.  

První české vzájemné pojišťovny, založené v roce 1827. Společnost byla součástí 

původní Státní pojišťovny do roku 1969, kdy došlo na základě teritoriálního principu k 

rozdělení na Českou státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu. Česká pojišťovna 

byla založena Fondem národního majetku České republiky zakladatelskou listinou ze 

dne 28. dubna 1992 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. května 1992. 

Dalším významným mezníkem z historie společnosti je rok 1993, kdy byly uvedeny 

akcie ČP na hlavní trh Burzy cenných papírů Praha a.s. Dne 31. srpna 2005 byly tyto 

akcie vyřazeny, v souvislosti s výkupem akcií od minoritních akcionářů, z obchodování 

na Burze i v RM - Systému.  

 Na základně regulativních povolení dne 17. ledna 2008 vstoupila v účinnost 

Smlouva o společném podniku (Joint Venture Agreement), která byla podepsána dne 

10. Července 2007 mezi Assicurazioni Generali a PPF Group N.V. Skupina České 

pojišťovny se tak stala součástí jedné z největších pojišťovacích skupin ve střední a 

východní Evropě. 

 Nově vzniklý společný podnik Generali PPF Holding je vlastněn z 51 % 

společností Generali Group a ze 49 % společností PPF Group.  

 Od svého založení je ČP univerzální pojišťovnou, která nabízí širokou škálu 

životních i neživotních pojištění a zároveň je největší a nejúspěšnější pojišťovnou 

českého pojistného trhu. Spravuje téměř 9 mil.onů pojistných smluv, počet pojistných 

smluv stále rozte. Podíl ČP za celkový trh v ČR dosáhl v roce 2010 na předepsaném 

pojistném 25,4 %, v životním pojištění činil 22,2 % a v neživotním pojištění 28,2 %. (2) 
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Historie ČP v číslech 

ROK UDÁLOST 

1827 

založení První české vzájemné pojišťovny - od ní se odvíjí tradice     

České pojišťovny a českého pojišťovnictví vůbec 

1938-1945 správa pojistných kmenů německými pojišťovnami (2. světová válka) 

1948 znárodnění a vytvoření národního podniku Československá pojišťovna 

1953 vznik Státní pojišťovny, později pojišťovací a zajišťovací podnik 

1969 vznik České státní pojišťovny 

1989 počátek zásadních změn celé organizace podniku 

1991 demonopolizace, vznik konkurečního prostředí 

1992 vznik společnosti Česká pojišťovna a.s., privatizace 

1996 vstup finanční skupiny PPF 

2000 

demonopolizace trhu povinného ručení, České pojišťovna získala         

45% nového trhu 

2002 

vstup České pojišťovny jako první finanční instituce svého druhu ze 

střední a východní Evropy na ruský trh, vznik České pojišťovny Rusko 

2003 

vybudování klietského servisu pro zákazníky České pojišťovny založeného 

na moderních technologiích; Česká pojišťovna jako první pojišťovna v ČR 

přinesla klientům služby na světové úrovni 

2005 členství v Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu 

2008 

vznik Generali PPF Holdingu B. V. Česká pojišťovna se společně s 

Generali pojišťovnou stává součásti pojišťovací skupiny působící ve 14 

zemích střední a východní Evropy 
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1.4. Předmět podnikání 

 Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v 

životním i neživotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v roce 

1991 je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Česká pojišťovna poskytuje  

individuální životní i neživotní pojištění, pojištění pro malé, střední a velké klienty v 

oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. Přibližně 5 200 zaměstnanců a 6 000 

obchodních zástupců se v 70 agenturách a ve více než 700 obchodních místech stará o 

co největší spokojenost klientů. Česká pojišťovna je zakládajícím a aktivním členem  

České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů. 

1. Pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu 

– pojistných odvětví životních pojištění uvedených v příloze č. 1 k zákonu o 

pojišťovnictví, část A bod I, bod II, bod III, bod VI, bod VII a bod IX; 

– pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v příloze č. 1 k zákonu o 

pojišťovnictví, část B bod 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 a 18. 

2. Zajišťovací činnost pro všechny typy zajišťovacích činností dle zákona o 

pojišťovnictví. 

3. Činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností 

– zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací a zajišťovací 

činností podle zákona o pojišťovnictví, 

– poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle 

zákona o pojišťovnictví, 

– šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle 

zákona o pojišťovnictví, 

– uplatňování a výkon práv a povinností jménem a na účet České kanceláře 

pojistitelů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění,  

– zprostředkování finančních služeb uvedených pod písm. a) až j): 

a) zprostředkování přijímání vkladů a jiných splatných fondů od veřejnosti, a to i 

zprostředkování v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění, 

b) zprostředkování půjček všech druhů včetně, spotřebitelských úvěrů, hypotečních 

úvěrů, factoring a financování obchodních transakcí, 
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c) zprostředkování finančního leasingu, 

d) zprostředkování všech plateb a peněžních převodů včetně kreditních a debetních 

karet, cestovních šeků a bankovních směnek, 

e) zprostředkování záruk a závazků, 

f) zprostředkování obchodování a vlastní účet zákazníků na burze nebo na trhu za 

hotové nebo jinak s obchodovatelnými nástroji a finančními aktivy, 

g) zprostředkování správy majetkových hodnot jako správy hotovosti nebo 

portfolia, všech forem správy kolektivních investic, správy penzijních fondů, ukládání 

do úschovy a svěřenství, 

h) zprostředkování platebních a clearingových služeb týkajících se finančních 

aktiv, včetně cenných papírů, odvozených produktů a jiných obchodovatelných 

nástrojů, 

i) poradenské zprostředkování a ostatní pomocné finanční služby ke všem 

činnostem uvedeným v bodech a) až h) včetně referencí o úvěrech a jejich rozboru, 

výzkumu a poradenské činnosti v oblasti investic a portfolia, poradenské činnosti 

v oblasti akvizic a restrukturalizace a podnikové strategie,  

j) zprostředkování poskytování a přenosu finančních informací, zpracování 

finančních údajů, jakož i příslušného programového vybavení ze strany poskytovatelů 

ostatních finančních služeb. 

– vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory 

pojistných událostí 

 Všechny výše uvedené činnosti zapsané v Obchodním rejstříku společnost 

skutečně vykonává. 

 Žádná vykonávaná činnost nebo poskytovaná činnost nebyla Českou národní 

bankou omezená nebo pozastavena. 
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Obrázek 1- Základní organizační schéma České pojišťovny a.s. (21) 
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1.5. Popis struktury koncernu a postavení skupiny 

 K 31. prosinci 2010 je Česká pojišťovna a.s. součástí koncernu, v němž má 

hlavní postavení jako holdingová společnost zastřešující celou strukturu Generali PPF 

Holding B.V. 

 Assicurazioni Generali S.p.A. je v současné době konečnou osobou ovládající 

Českou pojišťovnu. Tato společnost disponuje 51 % podílem na hlasovacích právech 

spojených s akciemi společnosti Generali PPF Holding B.V. Zbývajících                      

49 % z celkového podílu patří společnost PPF Group N.V. Generali PPF Holdingu B.V. 

patří mezi nejvýznamnějších skupiny v regionu střední a východní Evropy s celkovými 

aktivy ve výši téměř 10 mild. Euro. Generali PPF Holding poskytuje v regionu služby 

třinácti mil.onům klientů ve 14 zemích (Holding působí nejen v České republice, ale i 

na Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Ukrajině, Rusku, Srbsku, 

Slovinsku, Chorvatsku a Kazachstánu). Struktura skupiny holdingu je uvedena v příloze 

č.11. (2) 

 

Generali PPF Holding B.V. 

Datum založení:   8. června 2007 

Sídlo:     Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam 

Sídlo hlavní organizační pobočky: Praha 

Základní kapitál:   500 000 EUR 

Popis činnosti:               Holdingové aktivity a jejich financování 

 

 Generali PPF Holiding B.V. má v současnosti vynikající příležitost dosáhnout 

vedoucí pozice na pojistných trzích střední a východní Evropy. Z pohledu České 

pojišťovny to znamená výhodu zázemí velké mezinárodní skupiny, a tím posílení pozice 

v oblastech distribuce, produktových inovací a tržního postavení. ČP jako jediný člen 

skupiny Generali PPF Holding B.V. působí na trhu pod svým původním názvem, tj. 

Česká pojišťovna a.s., z důvodu silné pozice na tuzemském trhu. 
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Obrázek 2- Mapa sítě Generali PPF Holding B.V. 
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1.6. Charakteristiky vybraných společností skupiny České 

   pojišťovny a.s. 

Níže jsou uvedeny vybrané společnosti, které jsou součástí konsolidačního celku 

České pojišťovny. Mají velký význam ať již z pohledu podnikání společnosti či 

z hlediska její kapitálové angažovanosti. 

 

PENZIJNÍ FOND ČP 

Popis činnosti:   penzijní připojištění 

Datum vzniku:   19. září 1994 

Základní kapitál:   214 mil. Kč 

Podíl České pojišťovny:  100 % 

Sídlo:     Česká republika 

 Tato společnost je největší poskytovatel penzijního připojištění v České 

republice (25 % podíl). Penzijní fond ČP má téměř 1,2 mil.onu klientů, více než čtvrt 

mil.onu z nich spoří na penzi také zaměstnavatel. Penzijní fond spravuje aktiva o 

celkovém objemu více než 55 mld. Kč. Služby našeho penzijního fondu mohou využít 

jednotlivci i firmy. 

 

REFICOR s.r.o. 

Popis činnosti:   Služby v oblasti administrativní správy a služby  

    organizačně- hospodářské povahy, činnost   

    podnikatelských, finančních, organizačních a  

    ekonomických poradců 

Datum vzniku:       12. srpna 1997 

Základní kapitál:       100 000 Kč 

Podíl České pojišťovny:  100 % 

Sídlo:         Česká republika 
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REFICOR je součástí skupiny České pojišťovny od 9. března 2006 a je její 100 % 

dceřinou společností.  Hlavním předmětem činnosti společnosti je správa a koordinace 

vymáhání pohledávek ČP z pojištění předaných ČP na smluvním základě advokátní 

kanceláři za účelem jejich soudního vymáhání. 

 

ČP INVEST 

Popis činnosti:   kolektivní investování, správa podílových fondů 

Datum vzniku:   19. listopadu 1991 

Základní kapitál:   91 mil. Kč 

Podíl České pojišťovny:  100 % 

Sídlo:     Česká republika 

 Společnost ČP INVEST patří mezi nejvýznamnější investiční společnosti v ČR a 

služby v oblasti kolektivního investování poskytuje od roku 1991. Společnost aktuálně 

spravuje majetek přesahující 15 mild. Kč ve 25 fondech různých typů – od zajištěných 

přes fondy peněžního trhu, dluhopisové, smíšené a akciové fondy až po fondy fondů. 

ČP INVEST je informačně otevřený a umožňuje podílníkům, aby prostřednictvím 

moderních informačních technologií své investice ve fondech kontrolovali a ovládali. 

 

ČP ZDRAVÍ 

Popis činnosti:   soukromé zdravotní a nemocenské pojištění 

Datum vzniku:   17. června 1993 

Základní kapitál:   100 mil. Kč 

Podíl České pojišťovny:  100 % 

Sídlo:     Česká republika 

 Specializovaný poskytovatel soukromého zdravotního pojištění v České 

republice. Dlouhodobě dosahuje významného tržního podílu. Úzká specializace nám 

umožňuje nabízet moderní a variabilní produkty ve vysoké kvalitě, které souvisí s 
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poskytováním zdravotní péče a řešením tíživé situace klientů při výpadku příjmu, ať už 

v důsledku nemoci nebo nezaměstnanosti. (7) 

 

1.7. Popis situace na českém pojistném trhu 

 Pojistný trh v České republice stejně jako v minulých letech i v roce 2010 

zaznamenává stále růst. Česká asociace pojišťoven zveřejnila celkové předepsané 

pojistné členů ČAP, které činilo 151 mild Kč. Celkové předepsané pojistné dosáhlo 8 % 

růstu oproti roku 2009. Největší podíl na tomto růstu mělo jednorázové životní 

pojištění, jehož objem vzrostl o 1,9 % na 41,6 mild. Kč. U neživotního pojištění došla 

v roce 2010 k celkovému poklesu oproti roku 2009, tj. snížení o 0,2 % na 80,6 mild.Kč. 

 V důsledku tohoto vývoje vzrostl podíl životního pojištění na celkovém 

předepsaném pojistném v České republice o 4,4 p.b. na 46,7 %. 

 Součet tržních podílů pěti největších pojišťoven dle předepsaného pojistného 

v roce 2010 byl 65,8 %, oproti hodnotě 69,9 % v roce 2009, jedná se tedy o pokles. 

Tento fakt podtrhuje rostoucí míru konkurence mezi pojišťovnami. 

 Pokles tržního podílu pěti největších pojišťoven dle předepsaného pojistného 

v roce 2010 je nejsilnější v neživotním pojištění. Tržní podíl těchto pojišťoven dle 

předepsaného pojistného – neživotní pojištění v roce 2010 byl 78,1 %, tj. pokles o 3,4 % 

oproti roku 2009. Z pohledu životního pojištění došla k takzvané stagnaci, tj. podíl pěti 

pojišťoven podle předepsaného pojistného činil 67,4 % stejně jako v roce 2009. 

  Česká pojišťovna si v roce 2010 udržela pozici nejvýznamnějšího subjektu na 

českém pojistném trhu a podle dostupných zdrojů tomu bude i v roce 2011. Tržní podíl 

na celkovém předepsaném pojistném činil 25,4 % za rok 2010. Česká pojišťovna má 

vedoucí postavení v obou kategoriích s 28,2 % na trhu neživotního pojištění a 22,2 % na 

trhu životního pojištění. (10) 
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Obrázek 3- Podíl pojišťoven na celkovém pojistném trhu za rok 2010 

 

Zdroj: (21) 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 

 V této kapitole představím a určím typy analýz a představím úvod do podnikání, 

podnikatelské plánování, podnikatelský záměr projektu, vstupy do jednotlivých analýz, 

základní metody výpočtu analýz, které využiji v praktické části své diplomové práce. 

 

2.1. Úvod do podnikání 

 V kapitole se zaměřuji na definici základních pojmů z podnikání a následně i na 

definici akciové společnosti. Jednotlivé citace odkazují na příslušnou literaturu a 

obchodní zákoník. 

2.1.1. Definice základních pojmů 

 Podnikání je v obchodním zákoníku (§ 2) definováno jako: „Soustavná 

činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost 

za účelem dosažení zisku. " 

 V živnostenském zákoně (§ 2) nalezneme tuto definici: „Živností je soustavná 

činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. " 

Pro správné pochopení je třeba doplnit vysvětlení dílčích pojmů použitých v 

definicích:  

soustavnost - znamená, že činnost musí být vykonávána opakovaně a pravidelně, 

ne příležitostně; 

samostatnost - je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně; právnická osoba 

jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu; 

vlastní jméno - právní úkony činí podnikatel fyzická osoba svým jménem a 

příjmením, právnická osoba pod svým názvem (obchodní firmou); 

vlastní odpovědnost - podnikatel (fyzická i právnická osoba) nese veškeré riziko 

za výsledky své činnosti; 

dosažení zisku - činnost musí být vykonávána s úmyslem docílit zisku (nemusí 

být však dosažen). (9) 
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Definice pojmu podnikatel dle obchodního zákoníku 

Dle Obchodního zákoníku (§ 2, odstavec 2) podnikatelem je: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě 

živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského 

oprávnění podle zvláštních předpisů; osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je 

zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 

 Tedy dle platného obchodního zákoníku je podnikatelem jak fyzická, tak i  

právnická osoba (veřejná obchodní společnost, družstvo, společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost atd.). V tomto okamžiku ztrácíme společného 

jmenovatele pro definování podnikatele z právního a ekonomického, resp. 

podnikatelského hlediska.  

Definice podniku dle Obchodního zákoníku 

 Právně je podnik definován jako soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají 

tomuto účelu sloužit. (9) 

 

Definice pojmu business pohled dle ČP 

Business pohled je definován jako soubor činností či aktivit, jejichž cílem je 

nejen podpora a zvýšení efektivnosti podnikových procesů, ale i např. rozhodování o 

nákupu produktů v  projektech a posuzování jejich celkového dopadu na společnost.  

Definice pojmu IT pohled dle ČP 

Tento pojem je definován jako soubor odborných znalostí, které jsou využívány 

pro technické expertní posouzení, vyhodnocení či rozhodnutí z nefinančního pohledu.  

Definice pojmu ekonomický pohled dle ČP 

Ekonomický pohled je definován jako soubor činností či aktivit, jejichž cílem je  

vyčíslit předpokládané budoucí dopady na komplexní procesy společnosti.  
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2.1.2.  Akciová společnost 

Základní charakteristika akciové společnosti (a.s.): 

Nejnižší počet zakladatelů:    2 fyzické nebo 1 právnická osoba 

Nejvyšší počet:   neomezen 

Minimální výše základního kapitálu:  2 000 000,- Kč (s veřejnou nabídkou akcií 

      20 000 000,- Kč) 

Nejvyšší možní vklad:    neomezen 

Rozsah splacení vkladu při vzniku:   30 % jmenovité hodnoty akcií a celé emisní 

      ážio 

Doba splacení vkladu:    nejvýše do 1 roku od vzniku 

Ručení akcionáře za závazky spol.:   neručí 

Předmět činnosti:     podnikání, lze založit i za jiným účelem 

Orgány společnosti:     valná hromada,  statutární orgán,  

      představenstvo, dozorčí rada,         

                 další dle stanov 

Povinnost a výše rezerv:    vytváří se rezervní fond ze zisku,          

      výše je určena podle stanov, nejméně 20 %

      z čistého zisku, ne však výše než 10 % 

      z hodnoty základního kapitálu (ZK) 

  

Akciová společnost může být založena dvěma způsoby, a to buď na základě 

veřejné nabídky akcií (tzv. sukcesivní založení) nebo bez veřejné nabídky k upsání 

akcií (tzv. simultánní založení). 

 V případě, že je společnost založena na základě veřejné nabídky akcií, musí 

dále zakladatelská smlouva podle §163 odst. 2 Obchodního zákoníku obsahovat 

následující údaje: Místo a dobu upisování akcií, která nesmí být kratší než dva týdny, 

postup při upisování akcií, zejména, zda účinnost upisování akcií při dosažení nebo 

překročení navrhované výše základního kapitálu bude posuzována podle toho, kdy k 
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upsání akcií došlo, popřípadě zda bude možno krátit jednotlivým upisovatelům, kteří 

upíší akcie ve stejné době; počet upsaných akcií podle poměru jmenovitých hodnot jimi 

upsaných akcií, připouštějí-li zakladatelé upisování akcií převyšujících navrhovaný 

základní kapitál, postup při takovém upsání; určení, že zájemci mohou splácet emisní 

kurs akcie pouze peněžitými vklady; místo, dobu, popřípadě účet banky pro splácení 

emisního kursu, emisní kurs upisovaných akcií nebo způsob jeho určení;              

(emisní kurs musí být pro všechny upisovatele stejný, není-li stanoveno zákonem jinak); 

způsob svolání ustavující valné hromady a místo jejího konání. Zakladatelskou smlouvu 

(listinu) doplňují stanovy, které jsou považovány za smlouvu společenskou, smlouvu 

svého druhu (sui generis). Stanovy upravují vnitřní poměry a fungování společnosti 

včetně úpravy práv a povinností akcionářů. 

Stanovy pořízené ve formě notářského zápisu musí obsahovat například tyto 

povinné náležitosti: 

• Firma a sídlo společnosti, 

• předmět podnikání (činnosti), 

• výši základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií, 

• počet a jmenovitou hodnotu akcií, podobu akcií, jakož i určení, zda akcie 

znějí na jméno, nebo na majitele, nebo kolik akcií zní na jméno a kolik na 

majitele, 

• počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné 

hromadě; vydala-li společnost akcie v různé - jmenovité hodnotě, počet 

hlasů vztahující se k této výši jmenovité hodnoty akcií, 

• způsob svolávaní valné hromady, její působnost a způsob jejího 

rozhodování, 

• určitý počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů, také i 

vymezení jejich působnosti a způsob rozhodování, jestliže se zřizují, 

• způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty. 

Kromě těchto vybraných povinných náležitostí můžou být ve stanovách upraveny 

i jiné záležitosti. Stanovy nesmějí být v rozporu se zákonem. 
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Založení a.s. veřejnou nabídkou akcií (sukcesivní založení) 

 Sukcesivní zakládání akciové společnosti není v současné době v                

České republice obvyklé, a to zejména z toho důvodu, že jde o poměrně složitý postup. 

V tomto případě zakladatelé neupisují celý základní kapitál, který u tohoto způsobu 

založení činí 20 mil. Kč, ale potřebují získat zdroje financování z „vnějšku“               

(od investorů) a to právě tak, že učiní veřejnou nabídku akcií. Veřejnou nabídkou 

akcií se rozumí sdělení širšímu okruhu osob (veřejnosti), které obsahuje informace o 

nabízených cenných papírech (akciích) a o podmínkách jejich nabytí, které jsou 

dostatečné k tomu, aby investor tyto akcie koupil nebo upsal – tedy jde o veřejný návrh 

smlouvy.  

 

Založení a.s. bez veřejné nabídky akcií (simultánní nebo jednorázové založení) 

 Tento způsob založení a.s. je obvyklým způsobem zakládání akciových 

společností na území České republiky. V tomto případě se zakladatelé                      

(nebo 1 zakladatel, právnická osoba) dohodnou, že v určitém poměru upíší akcie na celý 

základní kapitál společnosti, jehož minimální výše je u tohoto způsobu zakládání 

stanovena na 2 mil.. Kč. Společnost bude založena již samotným uzavřením 

zakladatelské smlouvy či podepsáním zakladatelské listiny, ve které musí být začleněno 

rozhodnutí o založení společnosti, schválení stanov, volbě orgánů společnosti a 

popřípadě i další potřebná rozhodnutí (např. rozhodnutí o schválení případných 

nepeněžitých vkladů). Zakladatelé nemusí splatit 30 % jmenovité hodnoty akcií a 

emisní ažio před přijetím rozhodnutí o založení společnosti v zakladatelské smlouvě. 

 

Splacení vkladů před vznikem a.s. 

 Před podáním návrhu na zápis a.s. do Obchodního rejstříku musí být splaceno 

případné emisní ážio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií, jejichž emisní kurs je 

splacen peněžitými vklady. V případě, že někdo vkládá do a.s. nepeněžitý vklad, musí 

být tento vklad celý splacen před podáním návrhu do obchodního rejstříku (na základě 

veřejné nabídky akcií nemůže upisovatel upsat akcie nepeněžitým vkladem). 
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Při zakládání společnosti bez veřejné nabídky, kdy minimální výše základního 

kapitálu činí 2 mil.. Kč, musí být splaceno minimálně 600 tis. Kč. Jestliže je 

zakladatelem jedna právnická osoba, nemusí tento zakladatel splatit celý emisní kurs, 

jak je tomu u společnosti s ručením omezeným. Při zakládání společnosti veřejnou 

nabídkou, kdy minimální výše základního kapitálu činí 20 mil.. Kč, musí být splaceno 

minimálně 6 mil.. Kč. 

Návrh na zápis a.s. do obchodního rejstříku 

 Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává představenstvo jako celek a 

podepisují ho všichni jeho členové. Představenstvo může zmocnit k vyhotovení a 

podání návrhu na zápis i jiné osoby, například advokáta, a pravost podpisů členů 

představenstva na plné moci musí být rovněž úředně ověřena. 

Orgány akciové společnosti v ČP (21) 

 

 

 

 

 

 

 

Valná hromada  

  Je orgán, kde jsou shromážděni všichni akcionáři a je nejvyšší orgán a. s. 

Ustavující valná hromada rozhodne o založení společnosti, další rozhodují například o 

změnách stanov, volí orgány společnosti, schvalují rozdělení zisku a účetní závěrku.  

Představenstvo  

 Orgán, který má za úkol řídit společnost v době mezi valnými hromadami, 

operativně rozhodovat a vést účetnictví. Obvykle je volí a odvolává valná hromada. V 

čele představenstva stojí předseda.  
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Dozorčí rada  

 Orgán, jehož úkolem je dohlížet na působnost představenstva, má povoleno 

kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti. Její obvykle tři členy vždy 

volí valná hromada. (1);(9) 

 

2.2. Podnikatelský záměr 

 Základní informační výstupy pro zpracování podnikatelského záměru projektu, 

resp. výstupy technicko – ekonomických studií projektů, investiční program společnosti 

a její finanční plán poskytují všechny důležité informace týkající se různých hledisek 

podnikání, jako jsou cíle podnikatele, SWOT analýza - silné a slabé stránky business, 

hrozby a příležitosti podnikání, rizikové faktory financování, obchod a marketing, trh a 

konkurenci či strategii, která vede k dosažení stanovených cílů. Ve své diplomové práci 

se především zaměřím na cíle projektu, SWOT analýzu, podrobnou analýzu dodavatelů 

a finanční analýzu projektu. Podnikatelský záměr projektu má ve společnosti z pravidla 

dvě úlohy. Slouží jako vnitřní dokument pro vlastní řízení podniku. Na základně 

podnikatelského záměru jsou stanovovány rozpočty a případné rezervy společnosti. 

Značný význam má především pro externí uplatnění záměru v případě realizace 

projektu s využitím cizího kapitálu. Banka, která je jedním možných poskytovatelů 

cizího kapitálu, při své investici požaduje podrobné vypracování podnikatelských 

projektů. V tomto případě společnost prostřednictví projektu nastíní vlastní cíl, 

nadějnost, výhodnost a realizaci záměru. Podrobné zpracování může následně 

významně podpořit získání požadovaného kapitálu.(9) 

 Struktura podnikatelského plánu není stanovena. Z pravidla každý budoucí 

investor si stanovuje strukturu podnikatelského plánu individuálně. Struktura je 

zaměřena především na pravdivý a věrohodný přehled o schopnostech, záměrech a 

potencionálním výnosu projektu.  

2.2.1. Popis podnikatelského záměru 

 Podnikatelský záměr může být úspěšný pouze tehdy, jestliže produkt přinese 

užitek pro zákazníka, v našem případně pro ČP. Musíme tedy přijít s nabídkou, která 

pro ČP, bude zajímavější, než je současný stav. 
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 Proto je třeba při popisu podnikatelského záměru zdůraznit, jaký prospěch plyne 

z naší projektové nabídky. Podrobně vyčíslit finanční přínos a vyjádřit nefinanční vliv. 

Finanční přínosy mají především dopad na budoucí financování a schválení projektu. 

Podnikatelský záměr by měl obsahovat tyto základní části (1):  

• Shrnutí – zde jsou uvedeny hlavní cíle projektu 

• Profesní a osobní údaje o vlastnících společnosti 

• Popis podnikatelské příležitosti 

• Majetkoprávní vztahy související s projektem 

• Technicko-technologická část projektu 

• Dodavatelské zajištění realizace projektu 

• Vstupy projektu - materiálové vstupy a energie 

• Postavení společnosti na trhu, konkurence, marketing 

• Zabezpečení prodeje 

• Finanční plán 

• Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 

• Příloha 

 

2.2.2.  Finanční plán 

 Finanční plán transformuje předchozí části podnikatelského záměru do číselné 

podoby. Prokazuje reálnost podnikatelského záměru z ekonomického hlediska. Výstupy 

finančního plánu tvoří zejména plán majetku a zdrojů (zahajovací rozvaha), plán 

nákladů, plán výnosů, plánový výkaz zisku a ztráty, plánová rozvaha, plán peněžních 

toků, výpočet bodu zvratu, hodnocení efektivnosti, plán financování. (9) 

2.2.3. Projektový plán 

 Projektový plán podnikatelského plánu představuje pro uživatele jakýsi 

harmonogram aktivit spojených s podnikatelskou činností. Jedná se o aktivity 

související s přípravnou fází, o aktivity spojené se samotnou realizací podnikatelského 

plánu a o aktivity plánované v budoucnosti. Příprava a realizace podnikatelských 

projektů je základní formou naplňování zvolené podnikatelské strategie. Prameny 
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UNIDO zpravidla člení proces přípravy a realizace daného projektu (tzv. Project 

Development Cycle) do tří návazných fází: (9) 

• Předivestiční; 

• Investiční; 

• Provozní (operační). 

 

Projektový plán by měl zahrnovat zejména tyto body (1): 

• Časovou osu vývoje aplikací a komplexní dodání řešení – časový plán projektu; 

• Přesné vymezení akceptačních testů; 

• Seznam kontaktních a pověřených osob na straně zadavatele; 

• Seznam kontaktních a pověřených osob na straně dodavatele; 

• Seznam členů realizačního týmu; 

• Detailní podmínky změnového řízení; 

• Přesné dodací podmínky a záruky. 

 

2.3. Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti 

 Pro diplomovou práci jsem zvolila hodnotící ekonomické ukazatele, které budou 

mít ekonomickou vypovídající hodnotu pro daný projekt a budou hlavním kritériem při 

závěrečném vyhodnocení. Současně jsme také zvolila odpovídající finanční ukazatele 

pro komerční pojišťovny, které jsou využívání v ČP. Česká pojišťovna a.s. se od roku 

2005 řídí účetními IFRS standardy. Tato změna se promítla v podobě jiného názvosloví 

položek v účetních výkazech a bylo obtížnější vyčíslit některé ukazatele či sestavit 

hodnotu například likvidních prostředků tak, aby vypovídající hodnota byla co 

nejpřesnější. 

 

2.3.1. Poměrové ukazatele 

 „Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo 

více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu“. Poměrové ukazatele jsou 

u managementu velice oblíbené, protože dokáží získat nenákladný a rychlí přehled 

o situaci dané firmy. Způsob výpočtu poměrových ukazatelů souvisí s analýzou 

absolutních vstupních dat a obsahuje všechny složky výkonnosti podniku. (3) 
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Ukazatele rentability  

 Tento ukazatel rentability bývá často označován jako ukazatel ziskovosti nebo 

výnosnosti. Vyjadřuje vztah mezi ziskem, získaným z podnikatelské činnosti, a výši 

zdrojů, které byly použity pro jeho dosažení. 

 Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do 

podniku, nezávisle na zdroji financování. Celkový kapitál představuje stavovou 

veličinu, my však potřebujeme vyjádřit míru zisku za určitý interval, v němž byly 

vložené prostředky vázány. Proto se pracuje obvykle s průměrem těchto veličin na 

počátku a konci období, což však nepřispěje k věrnějšímu obrazu v případě, kdy se stav 

veličin v průběhu sledovaného období výrazně měnil.(19) 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu  

kapitálcelkový

EBIT
ROI =  

Ukazatel rentability vložených aktiv 

aktiva

EAT
ROA =

  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

kapitálvlastní

EAT
ROE =

  

Ukazatel likvidity 

 Tento ukazatel vyjadřuje, schopnost podniku dostát svým závazkům. Ukazatel 

likvidity poměřuje to, čím je možno platit, tím, co je nutno zaplatit. Likvidita se liší 

položkami aktiv dosazených do čitatele z rozvahy. Nevýhodou ukazatelů je, že hodnotí 

likviditu podle zůstatku finančního oběžného majetku, ale ta v daleko větší míře závisí 

na budoucích cash flow. Likvidita se dělí do tří skupin.  

„Běžná likvidita“ ukazuje  kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. 

Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti podniku a je postačující pro doporučenou 

hodnotu vyšší než 1,5. 
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„Pohotová likvidita“ odstraňuje nevýhody předchozího ukazatele vylučuje 

z oběžných aktiv zásoby a ponechává v čitateli jen peněžní prostředky. V literatuře je 

uváděna hranice pro zachování likvidity podniku doporučená hodnota vyšší než 1.  

 „Okamžitá likvidita“ měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Do 

čitatele se dosazují peníze v hotovosti, na běžných účtech a jejich ekvivalenty. Likvidita 

je zajištěna při hodnotě ukazatele alespoň 0,2. Z pohledu komerčních pojišťoven je 

likvidita jeden z nedůležitých sledovaných finančních ukazatelů. Vzorec pro likviditu 

pojišťoven byl upraven na základě povahy pojišťoven .(19) 

Likvidita okamžitá 

závazkykrátkodobé

majetekfinančin
stupeň =.1

  

Likvidita pohotová 

závazkykrátkodobé

zásobyaktivaOběběž
stupeň

−
=.2

 

Likvidita běžná 

závazkykrátkodobé

aktivaOběběž
stupeň =.3

 

 Likvidita pojišťoven je kombinace kvalitativní a kvantitativní analýzy. Tři 

primární zdroje likvidity pojišťoven jsou: 

• Peněžní toky v underwritingu; 

• Celkové provozní peněžní toky; 

• Likvidita portfolia investmentu. 

 Peněžní toky z uzavírání pojistek se skládají z přijatého pojistného mínus 

pojistné plnění, provize a uhrazené provozní náklady. Tento ukazatel dle společnosti 

Standard&Poor´s může být částečně nepřesný v závislosti na povaze některých 

pojišťoven. Provozní peněžní toky by měly být během času silné. Odráží peněžní toky 

z underwritingu upravené o příjmy z investmentu a další přijaté příjmy minus platby 

dividend akcionářům, daně a další placené výdaje. Schopnost prodat určitá aktiva 

investmnetu je také potenciálním zdrojem likvidity.  
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Poměr celkových závazků k likvidním prostředkům. Ukazuje schopnost 

pojišťovny dostát všem platebním závazkům. Pojištěným dává tento poměr informaci o 

možnosti bankrotu společnosti. Závazky České pojišťovny byly získány z rozvahy za 

období 2008-2010. Do likvidních prostředků byly zahrnuty peníze a peněžní 

ekvivalenty, akcie a ostatní CP (Cenné papíry) s proměnlivým výnosem a depozita u 

finančních institucí. 

Vzorec přiměřenosti likvidních prostředků pro komerční pojišťovny 

100×=

prostredkylikvidní

rezervytechnické
prostredkůlikvidníchtPřřiměřeno  

Ukazatel zadluženosti 

 Udává vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku, měří rozsah, 

v jakém podnik používá k financování dluhy. Jeho růst může přispět k celkové 

rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě podniku, avšak současně zvyšuje riziko finanční 

nestability. K analýze zadluženosti slouží mnoho ukazatelů. Celková zadluženost je 

vyjádřena jako podíl celkového kapitálu k celkovým aktivům. Větší podíl vlastního 

kapitálu zapříčiňuje větší bezpečnost proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. 

Koeficient samofinancování je opakem ukazatele celkové zadluženosti Charakterizuje 

dlouhodobou finanční stabilitu a samostatnost. Udává, do jaké míry je podnik schopen 

pokrýt své potřeby vlastními zdroji. Doporučená hodnota tohoto ukazatele >40% 

charakterizuje příznivou finanční situaci společnosi. Úrokové krytí informuje o tom, 

kolikrát převyšuje zisk placené úroky. V praxi by tento ukazatel znamenal, že 

vyprodukovaný zisk by měl stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. Doporučná 

hodnota pro tento ukazatel je 3. Čím vyšších hodnot je dosaženo, tím lepší výsledek 

společnost prokazuje. Dobře fungující podnik dosahuje v průměru  hodnoty 6. 

V případě, že se společnost pohybuje pod doporučenou hodnotou, blíží se k budoucím 

finančním potížím či celkovému úpadku. (19) 

aktiva

zdrojecizí
tzadluženosCelková =

 

aktiva

kapitálvlastní
ánísamofinanKoeficient =cov  
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úrokynákladové

EBIT
krytíÚrokové =  

2.3.2. Vybrané ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti  

 Základem pro rozhodnutí o tom, zda přijmout daný projekt a realizovat jej, či 

který z navržených projektů, resp. jejich variant by měl být zvolen k realizaci, je 

propočet určitých kritérií (ukazatelů) ekonomické efektivnosti. Tato kritéria měří 

zpravidla výnosnost (návratnost) zdrojů, vynaložených na realizaci projektu. Pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů se nejčastěji používají tato 

kritéria:  

Doba úhrady či doba návratnosti (payback period), kritéria založená na 

diskontování zahrnující čistou současnou hodnotu (net present value), index 

rentability (profitabilily index) a vnitřní výnosové procento (internal rate of 

return).(9) 

Doba úhrady  

 Tento ukazatel je definován jako doba potřebná pro úhradu celkových 

investičních nákladů projektu jeho budoucími čistými příjmy. Znamená to, že za dobu 

úhrady se vrátí investorovi zpět prostředky vložené do projektu. Stanovení doby úhrady 

není složité a vychází z peněžních toků projektu, které tvoří příjmy a výdaje za celou 

dobu života projektu. 

Čistá současná hodnota (NPV - net present value)  

 NPV projektu představuje rozdíl současné hodnoty všech budoucích příjmů 

projektu a současné hodnoty všech výdajů projektu. Čistou současnou hodnotu můžeme 

definovat jako součet diskontovaného čistého peněžního toku projektu během jeho života 

zahrnujícího jak období výstavby, tak i období provozu. Čistá současná hodnota a index 

retability, je jedním ze základních kritérií pro rozhodování o přijetí či zamítnutí projektu 

v ČP. Podnik by měl tedy: 

• realizovat každý projekt s kladnou čistou současnou hodnotou, 

• zamítnout každý projekt se zápornou čistou současnou hodnotou.  
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 V praxi jsou projekty, které měly čistou současnou hodnotu zápornou  a přesto 

byly přijaty. U těchto projektů nebylo možné vyčíslit budoucí peněžní toky. Tyto 

projekty byly posuzovány pouze z pohledu nákladů. Výsledná analýza byla vyhodnocen 

na základě celkových nákladů na projekt. 

 Obecně platí, čím je čistá současná hodnota vyšší, tím je projekt ekonomicky 

výhodnější. Projekty s nulovou čistou současnou hodnotou jsou ekonomicky neutrální, 

neboť nezvyšují ani nesnižují hodnotu podniku. Jejich očekávaná výnosnost je rovna 

požadované výnosnosti.  

Pro výpočet ČSH (NPV) je velmi důležitý diskontní faktor (odúročitele). Tato 

hodnota je počítána dle následujícího vztahu: 

tr)1(

1

+  ,  kde  r…úroková míra, t….počet roků  

Index rentability 

 Index rentability, resp. index ziskovosti (profiiability index) je blízký čisté 

současné hodnotě, na rozdíl od ní je však relativní povahy. Index rentability vyjadřuje 

velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu, připadající na jednotku 

investičních nákladů přepočtených na současnou hodnotu. Číselně stanovíme index 

rentability jako podíl současné hodnoty budoucích příjmů projektu a současné hodnoty 

investičních výdajů. Index rentability je v úzkém vztahu s čistou současnou hodnotou. 

V případě, že čistá současná hodnota projektu je rovna nule, nebývá index rentability 

hodnotu 1.  Pokud je čistá současná hodnota projektu větší než 0, je index rentability 

projektu větší než 1 a při záporné ČSH je index rentability projektu menší než 1. Z toho 

pak plyne, že projekt by měl být přijat k realizaci v případě, že jeho index rentability je 

větší než 1.(4) 

Vnitřní výnosové procento, resp. vnitřní míra výnosnosti (internal rate of return)   

 Tento ukazatel je chápán jako výnosnost (rentabilita), kterou projekt poskytuje 

během svého života. Číselně je vnitřní výnosové procento rovno takové diskontní sazbě,        

při které je čistá současná hodnota rovna nule. Vnitřní výnosové procento nebudu pro 



 

40 

 

svou diplomovou práci využívat. V ČP je v projektovém managementu používána čistá 

současná hodnota. 

2.3.3. Vybrané ukazatele finanční analýzy pojišťoven 

 Jen z vybraných faktorů je „Investice na akcii“, která je důležitá pro posouzení 

solventnosti. Investice do akcii, která může být vysoce výnosná, ale též vysoce riziková, 

by měla být financována vlastním kapitálem. Tento poměr je tedy indikátorem ochoty 

akcionářů investovat vlastním jmění do rizikových obchodů. Faktor by neměl 

přesáhnout 100 %. Na pojistném trhu můžeme sledovat u pojišťoven, z důvodu 

špatných investic hodnotu tohoto ukazatel až 200 %.(2) 

100×=

kapitálvlastní

akcie
akciinaInvestice

 

 Objem investic musí dosáhnout alespoň výše technických rezerv. Faktor by měl 

být vyšší než 100%. Přijatelná horní hranice tohoto ukazatele se pohybuje okolo 150%. 

Pokud ukazatel dosahuje vyšších hodnot než 150%, je nesprávně nastavena tvorba 

technických rezerv. Management by měl přehodnotit a snížit hodnotu těchto rezerv.(2) 

100×=
rezervytechnické

investice
rezerváchhtechnickýcnainvesticPodíl   

 Koeficient solventnosti ukazuje zhodnocení kapitálového vybavení pojiťovny. 

Čím je hodnota tohoto ukazatele větší, tím více „bezpečného“ kapitálu má pojišťovna 

k dispozici. Dle poslečnosti Standard & Poor, je doporučená hranice koeficientu 

solventnosti v intervalu od  30 – 50%. Hodnoty v tomto intervalu vypovídají, že je 

pojišťovna schopna z vlastního kapitálu hradit závazky z pojistných smluv.(2) 

 

100×=

pojistnéčistézasloužené

kapitálVlastní
ratioSolvency
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2.4. SWOT analýza ( SWOT analysis) 

 Tento druh analýzy je velmi efektivní způsob zjištění aktuálního stavu, 

budoucích změn a možných rizik. Identifikace základních vnitřních faktorů, kterými 

jsou silné a slabé stránky, a vnějších faktorů, které představují příležitosti a hrozby. 

SWOT analýza je z pravidla součástí důležitých strategických dokumentů. Investoři 

před vložením finančních prostředků zkoumají, zda daný projekt je reálný a má šanci na 

úspěch. Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které 

jsou rozděleny do 4 základních skupin. Dle této metody budu stanovovat čtyři 

proměnné podnikatelského záměru projektu, které mi pomůžou v prvotní analýze.(19) 

 

1) Strenghts - (přednosti = SILNÉ STRÁNKY) 

 

2) Weaknesses - (nedostatky = SLABÉ STRÁNKY)         Vnitřní faktory 

 

3) Opportunities - ( PŘÍLEŽITOSTI) 

 

4) Threaths - (HROZBY)         Vnější faktory 

 

                           Obrázek 4 - Základní schéma SWOT matice 

 

Strenghts 

 

 

Weaknesses 

 

 

Opportunitieas 

 

 

Threaths 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH POSTUPU 

 ŘEŠENÍ 

 První část této kapitoly je zaměřena na, hodnocení současného stavu 

monitorovacího systémů ČP, analýzu problému, představení cílového stavu a přínosů 

pro ČP z pohledu business, IT a ekonomického. 

 Druhá část je zaměřena především na analýzu obecného okolí a vyhodnocení 

získaných dat z pohledu IT a business. 

 

3.1. Analýza problému a současného stavu  

 Česká pojišťovna, a.s. v současné době provozuje řadu monitorovacích nástrojů 

bez širší koncepce rozvoje. Projekt centrálního monitoringu měl přímou a viditelnou 

podporu nejvyššího vedení pouze v období let 2004 až 2005, po tomto období se 

centrální monitoring dostal na okraj zájmu nevyššího vedení, což mělo řadu negativních 

dopadů.  

IT sektor definoval čtyři nejzávažnější dopady:   

1) Heterogenní (ne)integrované prostředí složené z 18 nástrojů - zpravidla 

implementovány bez jakékoliv vazby na centrální a ostatní monitorovací nástroje, viz. 

obrázek č.5. 

2) Oddělené sledování jednotlivých IT domén = nekonsolidovaný pohled přes 

infrastrukturu a aplikace. Informační hodnota centrálního systému je tedy pro většinu 

administrátorů naprosto nedostatečná a velmi skreslená. 

3) Velmi limitovaná proaktivita a složité hledání kořenových příčin problémů 

V případě řešení problémů se stabilitou, dohledem některých aplikací/systémů je 

problém řešen vývojem a implementací vlastního monitorovacího nástroje nebo 

nákupem a implementací dalšího monitorovacího systému, který je pro uvedenou oblast 

rychleji implementovatelný než centrální monitorovací systém. Tyto monitorovací 

nástroje jsou zpravidla implementovány bez jakékoliv vazby na centrální a ostatní 

monitorovací nástroje. 
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4) Limitovaná využitelnost IT prvků = zbytečné nákupy 

Aplikace komerčních dohledových nástrojů ve většině případů je realizována bez 

provedení hlubší analýzy potřeb a požadavků, jak ve směru centrálního dohledového 

systému, tak ve směru ostatních oddělení. Případně je realizována na základě dílčího 

požadavku úzké skupiny bez vazby na požadavky okolí a možnosti nástroje. Tato 

neřízená implementace způsobila oddělení některých jednotlivých systémů/aplikací od 

centrály, viz. obrázek č.5.  

               Obrázek 5 - Současný stav monitorovacího systému 

 
 

3.2. Cílový stav a očekávané přínosy 

Na základě výše uvedených skutečností bylo začátkem ledna 2011 vypsáno 

výběrové řízení (RFI,RFP), které mělo vybrat nejlepšího dodavatele z pohledu 

kombinace "cena – výkon“. Na základně výše získaných dat byla provedena analýza, 

která rozhode o výběru budoucího nového monitorovacího systému pro Českou 

pojišťovnu a.s. a současně dodavatele, který požadovaný systém poskytne. Poptávka 

byla učiněna na následujících 6 modulech: 

1) Monitoring infrastruktury, 

2) E2E monitoring, 

3) Konfigurační databáze (CMDB), 

4) Service Level Management (SLM), 

5) Service Desk (SD), 

6) Monitorig SOA. 
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3.2.1. Cílový stav projektu nového monitorovacího systému 

1) Zjednodušené a integrované prostředí monitorovacích nástrojů a Service Desk. 

Jednotný monitorovací systém, který bude nahrazovat stávající monitorovací systémy a 

vznikne homogenní prostředí – viz. obrázek č. 6. 

2) Konsolidovaný pohled přes infrastrukturu, aplikace a IT služby 

3) Trasování jednotlivých IT služeb a procesů z pohledů kořenových příčin 

problémů, výkonnosti a SLA. Zlepšení monitorování dostupnosti aplikací a diagnostiky 

problému bude zabezpečeno zavedením E2E monitoringu. 

4) Zvýšení dostupnosti, kvality IT služeb a provozních (lidských) zdrojů bude 

naplněno přesunem dílčích monitorovacích nástrojů pod správu Referátu dispečinku a 

monitoringu IT a integrací do jednotného monitorovacího nástroje, viz. obrázek č.4 

5) Jednotný a automatizovaný reporting – vyšší kvalita a průkaznost dat bude 

naplněna zejména jednotným úložištěm a agregací dat, což bude mít za následek větší 

srozumitelnost a dostupnost reportingu 

         Obrázek 6 - Cílový stav nového monitorovacího systému 
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3.2.2. Očekávané přínosy 

Projektové cíle budou naplněny těmito konkrétními přínosy: 

Z pohledu business a servisní jednotky 

1) Kontrola parametrů IT služeb v reálném čase (dashboard) – on-line monitoring; 

2) Visibilita reálného chování IT služeb pro uživatele; 

3) E2E – end to end, sledování chování aplikace mezi dvěma místy; 

4) Identifikace úzkých míst v IT službách – hledání kořenových příčin – kde vznikl 

daný problém; 

5) Kontrola nad plněním SLA – service level agreement (reporting) - kontrola 

stavu aplikace (běží/neběží) ve vztahu na definovanou úroveň dostupnosti; 

6) Plánování investic podle „business“ priorit – podpora při rozhodnutí o investici 

do stávajících aplikací. 

Z pohledu IT 

1) Prioritizace reakcí na změnu a výpadky podle „business“ dopadů včetně plnění 

SLA – priority z pohledu reálných oprav, tj. který server/ IT komponenta musí být 

přednostně opravena; 

2) Zlepšená identifikace kořenových příčin a vyšší bezpečnost; 

3) Kvalita kapacitního plánování (optimalizace) – z pohledu náročnosti na 

technické parametry (vybavení); 

4) Zrychlené nasazování IT služeb (visibilita stavu) – zmapování požadavku na IT 

při nasazování IT služby; 

5) Standardizace procesů provozu (best practice) – vytvoření a nasazení procesů 

v provozu IT; 

6) Základy pro automatizaci IT procesů a zvýšení lidské kapacity pro jiné činnosti 

– úspora lidské kapacity z důvodu automatizace procesu pomocí 

skriptů/programů. 

Z pohledu ekonomického  

1) Snížení finančního zatížení pro monitorovací SW (snížení maintenance SW 

produktů pro monitoring). 

2) Snížení mzdových nákladů související s konsolidací monitorovacích nástrojů. 

3) Zvýšení obratu z prodeje pojistných smluv a zvýšení dostupnosti aplikací.    
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3.3. SWOT analýza projektu 

 Tento druh analýzy z pohledu praxe je velmi efektivní způsob zjištění aktuálního 

stavu, budoucích změn a možných rizik daného projektu. Identifikace základních 

vnitřních faktorů, kterými jsou silné a slabé stránky, a vnějších faktorů, které 

představují příležitosti a hrozby. Na základně teoretických a praktických poznatků byla 

provedena SWOT analýza celkového projektu, viz. tabulka 1, kde byly přesně 

vymezeny konkrétní vnitřní faktory, které budou provázány s celým podnikatelský 

záměr projektu pro výběr nového monitorovacího systému.(21) 

Tabulka 1 - SWOT analýza projektu (vlastní zpracování) 

S (strenght=síla)  W (weakness=slabost) 

- Existující obchodní vazby na dodavatele         - Rozsáhlost projektu – implementace více   modulů 

- Kvalifikovaný pracovníci         - Finanční náročnost projektu 

- Existující strategie         - Fragmentace monitorovacích nástrojů 

- Kooperace s externími IT konzultanty  
        - Velká heterogennost prostředí z pohledu      

využívaného software 

- Znalosti a zkušenosti s monitoringem 
        - Zkušenosti v projektovým managementem 

v takovém rozsahu 

- Podpora managementu IT         - Lobbismus 

O (opportunity=příležitosti) T (threat=hrozba) 

- Nové obchodní dodavatelské vazby - Opoždění projektu – z pohledu finálního termín 

- Snížení nákladů - Zvýšení nákladů 

- Efektivnější monitorovací systém - Částečná ztráta finanční podpory 

- Přenos znalostí mezi provozem, vývojem a  SLM 
- Nedodržení termínů projektu – z pohledu jednotli-
vých dílčích projektů 

- Zvýšení povědomosti o monitoringu 
- Soulad s ostatními projekty – z pohledu lidského 
faktoru a z pohledu technologické návaznosti 

- Možnost dalšího rozvoje - Slabé zapojení lidí do projektu 

- Zvýšení možnosti diagnostiky příčiny incidentu –  
rychlejší zjištění kořenové příčiny problému - Nedodržení podmínek od dodavatele  

 

3.4. Analýza obecného okolí 

 Tato podkapitola má za úkol podrobně analyzovat potenciální dodavatele 

monitorovacího systému do ČP na základně požadovaných dat ze strany business a IT 

sektoru. V závěru analýzy obecného okolí dojde k sumarizaci požadovaných dat a 

následné vyhodnocení postupujících kandidátů do dalšího kola výběrového řízení.  
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3.4.1. Analýza potenciálního dodavatele 

 Česká pojišťovna a.s. v rámci přípravy změny stávajícího monitorovacího 

systému provedla zmapování trhu dodavatelů monitorovacích systémů s cílem zjistit 

realizovatelnost případné implementace systému a rámcovou nákladovost takovéto 

aktivity. 

 Součastně ČP chtěla v průzkumu trhu identifikovat dodavatele, kteří nejlépe 

vyhověli požadavkům kladeným na monitorovací systém ČP. Z tohoto důvodu oslovila 

širší skupinu společností poskytujících tyto dodávky a služby v oblasti monitorovacích 

a vyhodnocovacích systémů formou „Žádosti o poskytnutí informací“ (RFI) požadující 

informace o jejich přístupu a možnostech k návrhu, implementaci systému, rozsahu 

a možnostech podpory, stejně jako o rámcovém odhadu nákladů na tuto implementaci. 

 Cílem průzkumu bylo získat podklady pro kvalifikovaný výběr monitorovacího 

nástroje pokrývající výše uvedené oblasti, (viz. kapitola 3.3.) , určení možné strategie 

rozvoje monitorovacího nástroje a v neposlední řadě pro zpřesnění podmínek pro 

přípravu a realizaci výběrového řízení (tzn. vytvoření Request For Proposal – RFP) 

spočívajících v získání potenciálních dodavatelů monitorovacích systémů. 

3.4.2. Analýza trhu s monitorovacími systémy - RFI 

 Pro zmapování dodavatelského trhu s monitorovacími systémy byly osloveny 

společnosti, aby poskytly finanční a nefinanční data, která jsou níže uvedena. Tyto data 

od jednotlivých dodavatelů byla sumarizována do přehledné tabulky a následně 

vyhodnoceny z pohledu IT a business.  

 Ze strany ČP byly stanoveny tři kritéria pro potenciální kandidáty. Tyto tři 

kritéria musí být splněny zároveň, aby mohl kandidát postoupit do prvního kola 

výběrového řízení. Na základně stanovení těchto kritérii bude budoucí dodavatel 

zárukou technického zázemí a potřebných znalostí pro podporu celého projektu. 

1. kritérium 

Výrobce a implementátor  

 Implementace monitorovacího systému je dlouhodobá záležitost, při které musí 

být provedena, před její realizací, důkladná příprava, stanoven jasný cíl a detailní 

znalost nabízeného produktu. Z tohoto důvodu je toto kritérium pro ČP při výběru 
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potenciálního dodavatele nového systému velmi důležité. Současně musí být budoucí 

implementátor také výrobcem požadovaného systému, z důvodu rychlé reakce na 

vyžadované změny, možnosti rozšíření nabízeného systému a také z důvodu rychlejšího 

řešení problémů nabízeného SW. 

2. kritérium 

Certifikovaný partner a implementátor 

 Toto kritérium má za úkol zajistit vysokou a standardizovanou kvalitu budoucí 

poskytované služby v oblasti monitorovacích systémů. Dodavatel musí být zároveň i 

poskytovatelem požadovaného systému/aplikace, jak je uvedeno i v kritériu 1.  

3. kritérium 

ČP musí mít s daným dodavatelem minulou zkušenost 

 Posledním ze tří kritérií ze strany ČP je minulá zkušenost s daným kandidátem. 

V poslední době je stále důležitější v klíčových projektech jednat s již známým 

dodavatelem. Na základě minulých zkušeností, může dojít ke snížení případných rizik 

spojených např. se slibovanou finanční úsporou, nedodržení dodací lhůty či 

kvalifikovanosti konzultantů. 

Požadovaná data pro analýzu 

 Na základně připravovaných změn stávajícího monitorovacího systému v rámci 

předprojektových příprav byl analyzován trh dodavatelů monitorovacích systémů s 

cílem zjistit realizovatelnost případné implementace systému a nákladovost takovéto 

aktivity. 

 V návaznosti na výše zmíněná kritérii byli osloveni potenciální kandidáti s cílem 

získat aktuální informace (RFI) o produktech a službách, které jejich společnost v této 

oblasti poskytuje.  

 V průzkumu byly podrobeny IT společnosti, které splnily již zmíněná 

požadovaná tři kritéria.  
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Do prvního kola výběrového řízení, postoupili tito kandidáti: 

• ANECT a.s. 
• IBM Česka republika, spol. s r.o 
• EMC Czech Republic s.r.o. 
• STRINGDATA s.r.o. 
• HEWLETT-PACKARD s.r.o. 

 

Stručná charakteristika vybraných kandidátů 

ANECT a.s. 

 Společnost byla založena v roce 1993. Od svého vzniku se společnost 

orientovala na dodávky v oblasti komunikačních systémů a na výstavbu 

multiprotokolových počítačových sítí pro středně velké a velké zákazníky, postavených 

převážně na technologiích a produktech společnosti Cisco Systems. V roce 1996 

proběhla transformace původní společnosti s ručením omezeným na akciovou 

společnost. V létě téhož roku byla otevřena kancelář v Praze. V roce 1997 byla založena 

dceřiná společnost ANECT s.r.o. v Bratislavě, která byla na akciovou společnost 

transformována v roce 2000. Společnost ANECT a.s. (dále jen ANECT) se v roce 2006 

stala partnerem nového technologického řešení Cisco TelePresence pro střední a 

východní Evropu. Ryze česká firma tak uspěla v konkurenci dalších mezinárodních 

společností, které měly o získání tohoto partnerství zájem. Změnou, jež strategicky 

posílila postavení společnosti v sektoru služeb poskytovaných prostřednictvím Internetu 

a mobilních komunikací, bylo získání majoritního podílu ve firmě iCom Vision s.r.o.(9) 

IBM Česka republika, spol. s r.o 

 Společnost IBM je největším výrobcem produktů a poskytovatelem služeb 

informačních technologií na světě s dlouhou tradicí inovací. První pobočka IBM v 

České republice byla založena již v roce 1932 jako první pobočka v regionu střední a 

východní Evropy. Hlavní činností IBM Česká republika, spol. s r.o. (dále jen IBM) je 

prodej širokého spektra IT technologií od serverů a systémů pro ukládání dat až po 

software a IT služby včetně služeb konzultačních. K hlavním cílům společnosti IBM 

patří poskytování komplexních služeb systémového integrátora a prosazování výhod 

elektronického obchodu do každodenního života firem. Z hlediska svého obchodního 
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obratu, rozsáhlosti své nabídky či počtu zaměstnanců zastává IBM v českém prostředí 

stejné postavení, jakého IBM dosáhla na celém světě. (3) 

STRINGDATA s.r.o. 

 Společnost působí na trhu od roku 1993 a za dobu své existence se stala jedním z 

předních dodavatelů informačních technologií a systémů v České republice. Stringdata 

s.r.o. (dle jen Stringdata) se zaměřujeme především na oblast dohledu a optimalizace IT 

infrastruktury, systémů a procesů, testování znalostí a bankovních informačních 

systémů a aplikací. Mezi nejvýznamnější klienty patří Česká spořitelna, GE Money 

Bank, Telefónica O2, PPF Group, Wüstenrot a další. Kvalitu svých výrobků zaručuje 

především využíváním nejmodernějších technologií a vysokou kvalifikací.(3) 

HEWLETT-PACKARD s.r.o. 

 Společnost HP je na našem trhu přítomna nepřetržitě od roku 1967. V té době 

byla veškerá činnost řízena z HP Vídeň. V roce 1979 vzniklo obchodní zastoupení HP 

v Československu. V květnu 1991 bylo založeno Hewlett-Packard Československo, 

spol. s r.o., se stoprocentní majetkovou účastí mateřské společnosti Hewlett-Packard. Po 

rozdělení ČSFR v lednu 1993 převzaly funkce HP Československo dvě nástupnické 

organizace, v České republice to je Hewlett-Packard s.r.o. (dále jen HP) se sídlem v 

Praze. V květnu 2002 došlo ke spojení společností HP a Compaq (v ČR právně 

ukončeno v červnu 2003). V současné době zaměstnává více než 1000 lidí. (4) 

EMC Czech Republic s.r.o. 

 Společnost EMC Czech Republic je tuzemskou pobočkou americké společnosti 

EMC Corporation, vedoucí světové firmy v oblasti produktů, služeb a řešení pro 

ukládání a správu informací. V České republice je EMC zastoupena od roku 1999 a 

mezi její klienty patří mimo jiné přední české telekomunikační společnosti a finanční 

instituce. EMC Corporation je špičkovým světovým vývojářem a poskytovatelem řešení 

a technologií pro informační infrastrukturu, které umožňují podnikům všech velikostí 

od základu přeměnit způsob, jakým se utkávají s konkurencí a zhodnocují své 

informace.(1) 
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Požadované business data: 

Identifikační údaje 

• Jméno firmy, sídlo, IČO; 

• Vlastnická struktura; 

• Telefon, mobilní telefon, fax, e-mail; 

• Web, adresa pro doručování korespondence; 

• Jméno osoby, jíž má být korespondence doručována; 

• Celkový počet zaměstnanců v ČR. 

Kontaktní osoby 

• Jméno a příjmení osoby oprávněné k právním úkonům;  

• Postavení ve firmě;  

• Podklad pro oprávnění k jednání (např. statutární orgán, plná moc);  

• Telefon, mobilní telefon, fax, e-mail;   

• Jméno a příjmení osoby pověřené jednáním s Českou pojišťovnou, a.s. – ÚPIT; 

• Pracovní pozice, telefon, mobilní telefon, fax, e-mail.  

Cena služeb a produktů 

• Cena implementační fáze; 

• Cena za definované SLA (specifikujte standardní parametry SLA činností); 

• Cena za hodinu/den práce Vašich konzultantů; 

• Cena za licence (rozepište členění podle modulů, nebo jiný způsob poskytující 

přehled o cenách licencí). 

Požadovaná projektová data: 

Personál a partneři 

• Lokalita, Specializace a počet zaměstnanců; 

• Činnost, Partner (název firmy, IČO), sídlo. 

Smlouva 

• Řešení závad; 

• Řízení požadavků uživatelů; 
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• Akceptace a pravidla předávky; 

• Záruky a podmínky odstraňování vad v záručním období. 

 

Požadované referenční data: 

Zákazníci 

 Tato data byla rozdělena do regionu: Česká republika, Slovenská republika, 

Střední Evropa, celosvětově, kde potenciální dodavatel vyplnil počet klientů v dané 

oblasti, adresu, předmět dodávky, termín (od – do), rozsah implementace, kontaktní 

osobu klienta, možnost referenční návštěvy a další údaje. 

Požadované IT data: 

• Manažerský souhrn, rozsah funkcionalit; 

• Architektura řešení, základní principy; 

• Service Desk (SD); 

• Řízení úrovně služeb (SLA); 

• Řízení změn, upgrade; 

• Zajištění kontinuity služeb; 

• Bezpečnost a důvěrnost informací; 

• Řízení kvality, systémová integrace; 

• Přechod ze současného stavu monitorování provozu IT na nový monitorovací 

informační systém. 

 Dle sumarizace získaných dat z průzkumu trhu pro identifikaci potenciálního 

dodavatele, který nejlépe bude vyhovovat požadavkům kladených na monitorovací 

systém ČP z pohledu business, IT a ekonomického, byla hodnocena tyto kritéria:  

Z pohledu ekonomického a business byla definována hlavní kritéria: 

• Cena licencí a implementace; 

• Cena maintainance (údržba), doba implementace; 

• Podpora (Helpdesk); 

• Zkušenosti z minulých projektů (počet implementovaných projektu shodné 

kategorie); 
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• Počet partnerů pro případnou realizaci projektu – počet certifikovaných 

externích společností; 

• Počet zákazníků v ČR/SR, Počet konzultantů určených k případné implementaci. 

Tabulka 2 -  Hodnocení hlavních kritérii z pohledu business 

Business   StringData   Anect   EMC - Ness   HP   IBM  

Zabezpečení implementace (Praha/celkem) 
8/NA 8/18 10/28 30/30 14/14 

Partneři 
0 0 2 3 2 

Zákazníci ČR/SR 
 17/17   5/4   2/2   11/6  

 řádově 
desítky 

Projekty – monitoring 
5 5 1 5 4 

Cena licencí (preferované/optimální) (mil.Kč) 
NA 73/75 28/NA 39/NA 44/31 

Cena implementace (preferované/optimální) 
(mil. Kč) 

NA 17/17 20/NA 22/NA 14/14 

Support 7dní v týdnu/24hod. 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Doba implementace (preferované/optimální) 
(MD) 

NA 420/450 NA NA 475/380 

Maintanance 
NA 20% 18% 10% 22% 

SLA - vysoký dopad 
NA 5dníx8hod. 5dníx8hod. dle dohody* dle dohody 

SLA - střední dopad 
NA 5dníx8hod. 5dníx8hod. dle dohody* dle dohody 

SLA - nízký dopad 
NA 5dníx8hod. 5dníx8hod. dle dohody* dle dohody 

Pozn.:  Červeně vyznačené hodnoty znázorňují nejhorší (neuvedený) návrh ze všech kandidátů  

Z výše uvedené tabulky č. 2 vyplývá, že nejvyššího počtu červených hodnot 

(červeně vyznačené hodnoty znázorňují nejhorší návrh ze všech kandidátů) dosáhla 

společnost StringData s.r.o. (dále jen StringData), která získala 9 z 12 možných. 

Z kriteria „Zákazníci ČR/SR“ je patrné poměrně silné zastoupení společnosti 

na tuzemském a slovenském trhu. Vykazovaná hodnota tohoto kritéria je17/17, tj. 

ČR/SR.  

Cena licencí byla kalkulována v preferované (projekt „zelená louka“) a optimální 

(za předpokladu částečného využití stávajícího monitorovacího systému) částce daného 

projektu. Pouze dva z pěti dotazovaných předložili obě kalkulace v požadovaném 

termínu, kvalitě a rozsahu.  



 

54 

 

Nejpřijatelnější cenový návrh byl od společnosti IBM. Všichni kandidáti 

předložili preferovanou cenu, tj. projekt „zelená louka“, kde nebude využit současný 

systém. Cena implementace byla stejně jako cena licencí dělena na preferovanou a 

optimální. Výsledky z průzkumu jsou totožné s výsledky za cenu licence a splňují 

požadavky ČP, viz. tabulka č. 2. Z pohledu dalšího kritéria Support 7x24 vzešel stejný 

výsledek pro pět kandidátu, tj. všichni kandidáti jsou schopni poskytnout 

7denní/24hodinový support pro ČP.  

Doba implementace byla pouze vyčíslena u dvou z pěti kandidátů, tj. u 

společnosti Anect a IBM. Rozdíl mezi těmito dvěma kandidáty je ve výsledku nepatrný 

v případě, když zohledníme další hodnocená kritéria. Ostatní kandidáti tuto informaci 

nebyli schopni vyčíslit.  

Maintainance dosáhla znovu nevyšší hodnoty u společnosti IBM, tj. 22%. 

Podobně tomu tak bylo i u společnosti Anect. Společnost SringData tuto hodnotu 

neposkytla, stejně jako maintainance. Posledním kritériem z pohledu business byla SLA 

s vysokým, středním, nízkým dopadem, kdy čtyři společnosti uvedly hodnoty „dle 

dohody“ a/nebo 5dníx8hod. Společnost Stringdata se k  SLA nevyjádřila. Toto 

kritérium bylo podrobeno další analýze z důvodu vysoké důležitosti při výběru 

potenciálního dodavatele.  

Z této další analýzy vzešla s nejlepším hodnocením a řeším společnost HP a IBM.  

 Závěrem rozsáhlé analýzy z pohledu ekonomického a business byli 

vyhodnoceni, jako vhodní kandidáti pro postup do dalšího kola výběrového řízení tyto 

čtyři společnosti z pěti možných: 

• ANECT a.s. 
• IBM Česka republika, spol. s r.o 
• EMC Czech Republic s.r.o. 
• HEWLETT-PACKARD s.r.o. 

 Kandidát Stringdata z pohledu business nesplnil požadované kritéria a byl v      

1. kole výběrového řízení navržen pro vyřazení. 

Z pohledu IT byla definována hlavní kritéria: 

• Splnění technické specifikace 
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• Software pokrývající všechny moduly projektu (EUM – infrastruktura, SLM – 

service level management, SOA – service oriented architecture – propojení 

aplikací, helpdesk, SD – ServiceDesk – evidence IT majetku, CMDB –  

sledování chování koncových uživatelů – E2E, Architektura) 

Tabulka 3 - Hodnocení hlavních kritérii z pohledu IT 

 IT   StringData   CA - Anect   EMC - Ness   HP   IBM  

 Technické specifikace   NA    ANO    NA   ANO    ANO   

6
m

o
d

u
lo

vý
 S

o
ft

w
ar

e EUM  ANO    ANO    ANO   ANO   ANO  

CMDB  NE   ANO   ANO   ANO   ANO  

SD  NE   ANO   NE   ANO   ANO  

SLM  ANO    ANO    NA   ANO   ANO  

SOA  NE   ANO   ANO   ANO   ANO  

Architektura – zachování  NA   ANO   ANO   ANO   ANO  

 Z technického expertního pohledu postoupili do dalšího kola pouze 3 kandidáti 

z 5 možných. Dle sumarizovaných výsledků z tabulky č. 3 je patrné, že pouze tři 

kandidáti z pěti možných jsou schopni poskytnout software, který bude pokrývat 

požadovaných šest modulů. Stejného výsledku dosáhlo druhé hodnocené kritérium, tj. 

Technická specifikace. Dle tabulky č. 3 je patrné, že pouze společnosti Anect, HP a 

IBM jsou schopni dodat tyto specifická data. 

 Závěrem rozsáhlé analýzy z pohledu IT byli vyhodnoceni, jako vhodní kandidáti 

pro postup do dalšího kola výběrového řízení tyto tři společnosti z pěti možných: 

• ANECT a.s. 

• IBM Česka republika, spol. s r.o 

• HEWLETT-PACKARD s.r.o. 

 Vyřazení kandidáti (EMC, Stringdata) nesplňovali jak technické specifikace, tak 

i kompletní software pro všechny požadované moduly, viz.tabulka č.3. 

 

3.5.  Závěr analýzy problému 

 Výsledky celkové analýzy z prvního kola výběrového řízení pro výběr nového 

monitorovacího systému z pohledu ekonomického, business a IT, byli v závěru po 

expertním posouzení vybráni tito kandidáti: 



 

56 

 

• ANECT a.s. 
• IBM Česka republika, spol. s r.o 
• HEWLETT-PACKARD s.r.o. 

 Tyto tři společnosti postupující do 2. kola výběrového řízení, vyhovovaly 

nejlépe požadavkům, jak z pohledu ekonomického, business a IT. Dále byly podrobeni 

hlubší analýze, viz.kapitola č. 4. V této kapitole bude mnou navrženo nejlepší možné 

řešení z pohledu ekonomického. Pro toto řešení byly využity zejména projektové 

ukazatele, tj. NPV a index rentability, které byly podrobně popsány v teoretické části 

práce. 

Dle kvalifikovaného posouzení z 1. kola výběrového řízení byli vyřazení tito kandidáti: 

• EMC Czech Republic s.r.o. 

• STRINGDATA s.r.o. 

 Tito kandidáti (EMC, Stringdata) nesplňovali jak IT specifikace, viz.tabulka č.3, 

tak i částečně business specifikace, viz.tabulka č.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOSY 

 Toto kapitola je zaměřena na rozpracování závěrečného vyhodnocení výsledků 

z 1. kola výběrového řízení, viz. kapitola 3.5.3, vypracování podrobných business cases, 

navržení a zhodnocení ekonomických přínosů nejlepšího možného řešení daného 

problému pro ČP.  

4.1. Úvod do problematiky nového řešení 

 Ucelené navrhované řešení je navázáno na předchozí kapitolu, kde došlo 

k podrobným analýzám potenciálního dodavatele nového monitorovacího systému pro 

ČP. Z těchto výsledků postoupily do užšího 2. kola výběrového řízení společnosti IBM 

Česka republika, spol. s r.o, ANECT a.s., HEWLETT-PACKARD s.r.o.. 

 Z důvodu zjištění ekonomických návratností investice tohoto rozsáhlého 

projektu byly zpracovány podrobné business cases na dobu pěti let, což je standardní 

celková doba plánu rozsáhlých projektů v České pojišťovně a.s., které mají klíčovou 

vypovídající schopnost pro závěrečný výběr kandidáta. 

 Jak již bylo vysvětleno a detailně popsáno v kapitole č. 3, současný 

monitorovací systém mám heterogenní podobu viz.obr. 7. Nové homogenní řešení 

z technického pohledu je zobrazeno na obrázku č. 8.  

Obrázek 7 - Současný stav MS      Obrázek 8 -Nové řešení MS 

        

Cíle nového řešení budou naplněny těmito konkrétními výstupy: 

• jednotný monitorovací systém, který plně nahradí stávající monitorovací systém 

- bude vystavěn nový monitorovací systém (preferovaná varianta„zelená 

louka“).  



 

58 

 

• zvýšení provozních zdrojů (lidských a výpočetních) bude naplněno přesunem 

dílčích monitorovacích nástrojů pod správu Referátu dispečinku a monitoringu 

IT a integrací do jednotného monitorovacího nástroje, 

• větší kvalita a průkaznost dat bude naplněna zejména jednotným úložištěm a 

agregací dat, větší srozumitelnost a dostupnost reportingu bude realizována 

jednotným reportovacím nástrojem, jednotným úložištěm a agregací dat, 

• zlepšení monitorování dostupnosti aplikací a diagnostiky problému bude 

zabezpečeno zavedením E2E monitoringu. 

 

4.2. Podrobná analýza trhu s monitorovacími systémy 

 Podle výsledků analýzy z prvního kola výběrového řízení pro výběr nového 

monitorovacího systému z pohledu ekonomického, business a IT, byli v závěru 3. 

kapitoly po expertním posouzení vybráni tito kandidáti: 

• ANECT a.s. 

• IBM Česka republika, spol. s r.o 

• HEWLETT-PACKARD s.r.o. 

 Tyto tři společnosti postupující do 2. kola výběrového řízení, vyhovovaly 

nejlépe požadavkům, jak z pohledu ekonomického, business a IT a budou podrobeni 

hlubší analýze. Na základě tohoto dalšího průzkumu budou získána specifičtější data 

(RFP), která využiji pro sestavení finančního plánu (business case) a následnému 

předložení nového návrhu řešení problému z pohledu ekonomického.  

4.2.1. Detailní specifikace zadání pro vybrané uchazeče – RFP 

 Na základě výše uvedených skutečností bylo vypsáno RFP, které mělo vybrat 

nejlepšího dodavatele z pohledu kombinace "cena – výkon“. V rámci připraveného  

RFP byly k podání nabídek vyzvány firmy, které mají zkušenosti z požadované oblasti a 

působí na českém trhu, a které zaslaly své nabídky v rámci předchozího realizovaného 

RFI. Další analýze byly podrobeny společnosti IBM, Anect a Hewlett-Packard. 
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 Tyto společnosti byly vybrány zejména za účelem možnosti technického, 

cenového srovnání nabízených řešení a ve stanoveném termínu předložily své nabídky 

společnosti. 

Na základě obdržených nabídek z 1. kola bylo konstatováno, že předkladatelé 

splnili formální požadavky specifikované ve výběrovém řízení a nabídky mohou být 

podrobeny dalšímu vyhodnocení.  

Detailní poptávka byla učiněna na následujících 6 modulů, ke kterým měli 

kandidáti uvést velmi specifická data, podrobný cenový návrh a grafické znázornění 

implementace.  

1) Infrastrukturální monitoring; 

2) E2E monitoring; 

3) Konfigurační databáze; 

4) SLM; 

5) Service desk; 

6) SOA. 

4.2.2. Požadovaná data  

Níže uvedená specifičtější data (RFP) navazují na předchozí kapitolu 3, kde jsou 

uvedeny další požadované informace (RFI). 

Požadované business data: 

Osoba uchazeče zodpovědná za  

nabídku a osoba z managementu uchazeče: 

• Jméno; 

• Pozice; 

• Tel., Fax, E-mail; 

Profil uchazeče: 

• Celkový obrat; 

• Obrat v komoditě, která je 

předmětem nabídky; 

• Výsledek hospodaření po zdanění 

(EAT); 

• Počet zaměstnanců v roce 2008. 

Požadované IT data: 

• Rozsah funkcionalit a architektura 

řešení; 
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• Rozvoj architektury, specifikace 

infrastruktury – HW; 

• Přechod ze současného stavu 

monitorování provozu IT na nový 

monitorovací systém; 

• Úvodní analýza implementace 

monitorovacího systému; 

• Realizační projektu a 

Implementační projekty, Software 

(SW); 

• Standardní konfigurace a     

upgrade / update; 

• Bezpečnost a důvěrnost informací, 

požadavky na součinnost; 

• Sledování dostupnosti a výkonnosti 

monitorovacího systému; 

• Požadavky na parametry 

jednotlivých úrovní SLA 

zadavatele; 

• Obecné minimální požadavky na 

monitorovací nástroj; 

• Infrastruktura, minimální 

požadavky na řešení - síťové 

infrastruktury, sledování databází, 

sledování serverů a operačních 

systémů, sledování zálohování; 

• Minimální požadavky na řešení 

sledování - DNS, DHCP, EUM  

• monitoringu, CMDB, SD, SLM, 

SOA, COGNOS. 

Požadovaná projektová data: 

• Tým zhotovitele; 

• Kvalifikační předpoklady; 

• Předání řešení a dokumentační 

standardy; 

• Certifikace; 

• Lhůta pro podání nabídek; lhůta 

kdy jsou uchazeči nabídkami 

vázáni; 

• Způsob a místo pro podávání 

nabídek; 

• Platební podmínky. 

Požadované referenční data: 

Reference 3 odběratelů 

• Firma; 

• Kontaktní osoba; 

• Pozice; 

• Telefon; 

• Obchodní spolupráce (od – do); 

• Roční objemy dodávek (Kč). 

 

 

4.3. Vyhodnocení získaných dat z průzkumu trhu - RFP 

 Dle sumarizace výše získaných dat z průzkumu trhu ve 2. kole pro identifikaci 

potenciálního dodavatele (IBM, Anect, HP), který nejlépe bude vyhovovat požadavkům 

kladených na monitorovací systém ČP z pohledu ekonomického, business a IT. Pro 
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vyhodnocení získaných dat byla definována následující kritéria, která byla posouzena ze 

třech výše zmíněných pohledů. 

Z pohledu business byla definována hlavní kritéria: 

 Pro business posouzení byly požadovány specifické informace jednotlivých části 

projektu: 

• Podpora (Helpdesk); 

• Doba implementace (preferovaná); 

• Zkušenosti z minulých projektů (počet implementovaných projektu shodné kategorie); 

• Počet partnerů pro případnou realizaci projektu – počet certifikovaných externích 

společností; 

• Počet zákazníků v ČR/SR; 

• Počet konzultantů určených k případné implementaci. 

Další požadované informace: 

• Celkový obrat, Obrat v komoditě, která je předmětem nabídky; 

• Výsledek hospodaření po zdanění (EAT), Počet zaměstnanců v roce 2008. 

Vyhodnocení business dat z průzkumu trhu 

 Na základně obdržených dat bylo vypracováno expertní vyhodnocení. 

U podnikatelských záměrů ČP využívá metodu váženého průměru, kdy k jednotlivým 

pohledům jsou přiděleny váhy, tj. z pohledu ekonomického 40%, business 20%,        IT 

40%. Následně zástupci (klíčové role projektu) přidělí počet bodů a ty jsou dále 

vynásobeny vahou za jednotlivé pohledy, např. výpočet za společnost ANE: (počet 

bodů) 1,5 x 0,2 (přidělená váha posouzení) = 0,30 (Celkové přepočtené body přiděleny 

VŘ z pohledu business). Další výpočty za jednotlivé společnosti jsou uvedeny 

v tabulce č. 4. 

Tabulka 4 - Vyhodnocení celkového pořadí kandidátů – Business posouzení 

Hledisko 
posouzení  

   VŘ  
 Sponzor  
projektu  

 Zástupce  
klienta   

 Zástupce 
 Business  

 Projektový  
manager  

 Váha   ANE   IBM   HP   ANE   IBM   HP   ANE   IBM   HP   ANE   IBM   HP   ANE   IBM   HP  

Business  20% 1,50 1,00 2,00 1,50 1,00 2,00 1,50 1,00 2,00 1,50 1,00 2,00 1,50 1,00 2,00 

Celkové  
přepočtené body  0,30 0,02 0,40 0,30 0,20 0,40 0,30 0,20 0,40 0,30 0,20 0,40 0,30 0,20 0,40 

 Následné vyhodnocení přidělených bodů za dílčí pohledy klíčových rolí týmu 

bylo provedeno, součtem za jednotlivé společnosti, viz. tabulka č.5. Dále k celkovému 
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vyhodnocení bylo určeno pořadí společností. Nejvhodnější kandidát byl vybrán na 

základně nejnižšího možného počtu bodů, tj. stupnice bodování (je možné přidělit body 

v řádu desetinných čísel) od nejlepšího možného 1 do 3 nejhoršího možného bodování. 

Z pohledu business bylo zvoleno IBM, druhé místo ANE a třetí HP. 

Tabulka 5 - Celkové pořadí - Business posouzení 

Dosažené hodnocení  
 Společnost  

 ANE   IBM   HP  

 Pořadí splečností  

8,00 5,00 7,10 

3 1 2 

Z pohledu ekonomického byla definována hlavní kritéria: 

 Pro sestavení business case byly požadovány specificky rozpracované jednotlivé 

finanční části projektu: 

• Cena licencí (preferovaná); 

• Cena implementace (preferovaná); 

• Cena maintainance (údržba). 

 Tyto hlavní tři nákladové položky jsem využila při sestavování pětiletých 

finančních plánů. U rozsáhlých projektů je celková doba plánu v České pojišťovně 

stanovována na 5 let. Dle teoretických poznatků, které jsou podrobně popsány 

v kapitole 2, jsem jako finanční ukazatel zvolila NPV a index rentability. Tyto dva 

ukazatele jsou nejvíce využívány v praxi z důvodu velmi jasné vypovídající schopnosti 

a relativně jednoduchému výpočtu.   

Vyhodnocení ekonomických dat z průzkumu trhu 

 V této části jsem navrhla řešení podnikatelského záměru projektu pro výběr 

nového monitorovacího systému a potenciálního dodavatele z pohledu ekonomického, 

které bylo založeno na vypracování podrobných business cases a studií projektu. Dále 

v závěru této části jsem podrobně popsala metody, postupy svého výpočtu a 

okomentovala navržené řešení. Úplné Business cases, z důvodu své rozsáhlosti jsou 

uvedeny v diplomové práci jako přílohy č. 1 – 3. Zjednodušená/Sumarizovaná podoba 

těchto finančním plánů, viz. tabulka 6 – 8  spolu s komentáři je součástí této části 

kapitoly. 
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Tabulka 6 - Finanční pohled - Výpočet ukazatelů 

IBM Rok 

Hodnoty 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkové příjmy            390,00          75 177,73          31 306,93          31 627,93          31 627,93    

Odúročitel                1,00                   0,94                   0,89                   0,84                   0,79    

Diskont.příjem            390,00          70 922,39          27 863,06          26 555,42          25 052,28    

Kumulovaný diskont. příjem            390,00          71 312,39          99 175,44        125 730,86        150 783,15    

Celkový výdaj -     70 142,00    -     23 904,00    -       8 532,00    -       8 907,00    -       9 282,00    

Diskont.výdaj -     70 142,00    -     22 550,94    -       7 593,45    -       7 478,49    -       7 352,21    

Kumulovaný diskont. výdaj -     70 142,00    -     92 692,94    -   100 286,39    -   107 764,88    -   115 117,10    

Čisté CF -     69 752,00          51 273,73          22 774,93          22 720,93          22 345,93    

Diskont. CF -     69 752,00          48 371,44          20 269,61          19 076,93          17 700,07    

Kumulovaný diskont. CF -     69 752,00    -     21 380,56    -       1 110,95          17 965,98          35 666,05    

Poznámka: hodnoty v tabulce jsou v tis.Kč 

Tabulka 7 - Finanční pohled - Výpočet ukazatelů 

Anect Rok 

Hodnoty 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkové příjmy            390,00          75 177,73          31 306,93          31 627,93          31 627,93    

Odúročitel                1,00                   0,94                   0,89                   0,84                   0,79    

Diskont.příjem            390,00          70 922,39          27 863,06          26 555,42          25 052,28    

Kumulovaný diskont. příjem            390,00          71 312,39          99 175,44        125 730,86        150 783,15    

Celkový výdaj -     79 985,00    -     23 904,00    -       8 532,00    -       8 907,00    -       9 282,00    

Diskont.výdaj -     79 985,00    -     22 550,94    -       7 593,45    -       7 478,49    -       7 352,21    

Kumulovaný diskont. výdaj -     79 985,00    -   102 535,94    -   110 129,39    -   117 607,88    -   124 960,10    

Čisté CF -     79 595,00          51 273,73          22 774,93          22 720,93          22 345,93    

Diskont. CF -     79 595,00          48 371,44          20 269,61          19 076,93          17 700,07    

Kumulovaný diskont. CF -     79 595,00    -     31 223,56    -     10 953,95            8 122,98          25 823,05    

Poznámka: hodnoty v tabulce jsou v tis.Kč 

Tabulka 8 - Finanční pohled - Výpočet ukazatelů 

HP Rok 

Hodnoty 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkové příjmy            390,00          75 177,73          31 306,93          31 627,93          31 627,93    

Odúročitel                1,00                   0,94                   0,89                   0,84                   0,79    

Diskont.příjem            390,00          70 922,39          27 863,06          26 555,42          25 052,28    

Kumulovaný diskont. příjem            390,00          71 312,39          99 175,44        125 730,86        150 783,15    

Celkový výdaj -     77 550,00    -     23 904,00    -       8 532,00    -       8 907,00    -       9 282,00    

Diskont.výdaj -     77 550,00    -     22 550,94    -       7 593,45    -       7 478,49    -       7 352,21    

Kumulovaný diskont. výdaj -     77 550,00    -   100 100,94    -   107 694,39    -   115 172,88    -   122 525,10    

Čisté CF -     77 160,00          51 273,73          22 774,93          22 720,93          22 345,93    

Diskont. CF -     77 160,00          48 371,44          20 269,61          19 076,93          17 700,07    

Kumulovaný diskont. CF -     77 160,00    -     28 788,56    -       8 518,95          10 557,98          28 258,05    

Poznámka: hodnoty v tabulce jsou v tis.Kč 
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Tabulka 9 - Finanční přínosy 

Aplikační služby 
Náklady - výpadky stáva-

jícího systému v tis.Kč 
Náklady - výpadky nové-

ho systému v tis.Kč 
Úspora v tis.Kč 

APO                     8 698,00                            883,94                         7 814,06     

AQUARIUS                         282,04                            493,57                                211,53     

Cisco lišta                     7 215,00                         2 775,00                         4 440,00     

DA                   27 556,80                       25 137,18                         2 419,62     

IPCC                     7 815,59                         6 699,08                         1 116,51     

JOK/CLK (KLIK)                     1 070,49                            856,39                            214,10     

JOK/KCL                          43,65                              35,63                                8,02     

KDP                        803,85                            574,18                            229,67     

SKRIPTOVAČ                     2 169,27                         1 807,73                            361,55     

SUP-ISP                     1 237,50                         1 102,50                            135,00     

TIA TL                     1 217,79                            811,86                            405,93     

 SUMA          58 109,98             41 177,05             16 932,93     

  

Pro zpracování business case společnosti IBM, Anect a HP jsem využila 

obdržených finančních požadovaných dat, které jsem podrobně rozpracovala, 

viz. příloze 1. – 3. Při sestavování finančního plánu byly z odboru controllingu ve 

spolupráci s odborem IT vyčísleny finanční dopady v případě výpadků 

aplikací/software.  S těmito daty jsem následně dále pracovala při přípravě business 

cases pro jednotlivé kandidáty. Poskytnutá data byla upravena do zjednodušeného 

přehledu, viz. tabulky č. 9. V tomto souhrnu jsou uvedeny náklady před a po zavedení 

monitorovacího systému. Celková úspora za jednotlivé aplikace je sumarizována ve 

sloupci Úspora v tis. Kč, tj. 16 932,93tis. Kč. Dle mého názoru výpočet odhadu 

finančního přínosu pro jednotlivé roky tohoto rozsáhlého projektu, je prakticky 

nereálný. Tyto hodnoty jsem konzultovala v odboru pro controlling ČP, který měl 

shodný názor a potvrdil správnost mé úvahy.  Tedy tato hodnota je uvedena ve 

finančním plánu pro všechny tři společnosti, po dobu 5 let, jako konstantní Snižování 

existujících výdajů. Další část finančních přínosů, tj. Snižování existujících výdajů – 

maintenance, Snižování existujících výdajů – support, Snižování existujících výdajů – 

vývoj ANECT, Prevence možných výdajů – vyrovnání s IBM mi byla poskytnuta od 

projektového IT managera. 

 Dále jsem do finančního plánu zahrnula Investice (CAPEX), režijní náklady 

(OPEX) a kalkulační náklady. Investice (CAPEX) jsem požadovala v RFP po 
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potenciálních kandidátech, kteří mi předložili podrobnou kalkulaci těchto nákladů na 

investici. Režijní náklady (OPEX) a kalkulační náklady jsou stanoveny projektovým 

managerem pro všechny tři kandidáty shodně, z důvodu provázanosti celým projektem. 

 V níže uvedené tabulce č. 10 je provedena sumarizace celkových výsledků 

z individuálního finančního plánu kandidáta. 

Tabulka 10 - Finanční ukazatele 

Ukazatel  

 Název společnosti  

 IBM   Anect   HP  

Index Rentability 1,31 1,21 1,23 

NPV 35 666,05 25 823,05 28 258,05 

Pozn. Hodnoty NPV v tabulce jsou v tis. Kč. Diskontovaná sazba pro daný projekt je 6%. Tato hodnota 

mi byla poskytnuta odborem controllingu ČP. 

Pro výpočet ČSH (NPV) je velmi důležitý diskontní faktor (odúročitele). Tato 

hodnota je počítána dle následujícího vztahu: 

tr )1(

1

+  ,  kde  r…úroková míra, t….počet roků  

Po dosazení do vzorce pro výpočet diskontního faktoru (odúročitele) např. pro rok 2013 

dostaneme: 

94,0
)06,01(

1
1
=

+  

 Index rentability, resp. index ziskovosti (profitability index) je blízký čisté 

současné hodnotě, na rozdíl od ní je však relativní povahy. Index rentability vyjadřuje 

velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu, připadající na jednotku (1 Kč) 

investičních nákladů přepočtených na současnou hodnotu. (4) 

Výpočet indexu rentability např. u společnosti IBM 

yrentabilitindexVýpocet
výdajdiskontKumulovaný

prijemdiskontKumulovaný
=

.

. ;  31,1
10,117115

15,783150
=  
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 Hodnota indexu rentability se u všech třech společností pohybuje velmi 

podobně. Nejlepší výsledky toho ukazatele obdrželo IBM, tj. 1,31. Tato hodnota 

vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu nového monitorovacího 

systému pro ČP, připadající na 1 Kč investičních nákladů přepočtených na současnou 

hodnotu. U všech sledovaných kandidátu jsou hodnoty větší než 1, což je velmi příznivé 

pro daný projekt. Z toho vyplývá, že projekt by měl být přijat k realizaci. Současně je 

tento ukazatel úzce vázán na výsledky čisté současné hodnoty. Dle výše uvedených 

výpočtů je patrné v případě, že index rentability dosahuje hodnoty větší než jedna, pak 

NPV dosahuje hodnoty větší než 0. Nejvyšší čisté současné hodnoty dosáhla společnost 

IBM, kde kumulované diskontované CF v 5. roce projektu dosahovalo částky 35 666,05 

Kč, viz. tabulka č.10. Stejné hodnoty NPV bychom dosáhli při odečtení kumulovaných 

diskontovaných příjmů od kumulovaných diskontovaných výdajů, tj. např. u druhé 

společnosti HP hodnota kumulovaných diskontovaných příjmů je 150 783,15 Kč,      

viz. tabulka č. 8 a hodnota kumulovaných diskontovaných výdajů je 122 525,10 Kč    

(částka musí být ve vzorci dosazována v absolutní hodnotě). Po odečtení těchto dvou 

hodnot se dostáváme na stejnou vykazovanou hodnotu (NPV), počítanou 

z kumulovaného diskontovaného CF, tj. 28 258,05Kč. Dále pro posouzení tohoto 

projektu byla počítána diskontovaná doba návratnosti (Tds).  U všech třech společností 

tato hodnota byla vyčíslena na 3 roky. Tds je počítáno prostou kumulací diskontovaného 

CF, až do doby kdy bude tento součet kladný, viz. tabulka 6 – 8.   

 Závěrem této analýzy z pohledu ekonomického navrhuji pro nové řešení 

monitorovacího systému, aby byla zvolena společnost IBM. Tato společnost z mého 

ekonomického posouzení obdržela ve všech sledovaných finančních ukazatelích 

známku 1, pouze při hodnocení VŘ zámku 1,20, viz. tabulka č.11. Na druhé místo 

navrhuji společnost HP, která se v průběhu výzkumu pohybovala nejblíže IBM. Jako 

třetího kandidáta jsem nominovala společnost Anect. 

V celkovém hodnocení posouzeného klíčovými členy projektového týmu, vyšel 

jako nejvhodnější kandidát také společnost IBM. Druhé místo získala společnosti HP a 

třetí ANECT. 

 Z obdržených dat bylo vypracováno expertní vyhodnocení. Bylo zde využito 

stejné metody jako u pohledu business. Následně zástupci (klíčové role projektu) opět 
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přidělili počet bodů a ty byly dále vynásobeny vahou za jednotlivé pohledy, např. 

výpočet za společnost ANE: (počet bodů) 1,6 x 0,4 (přidělená váha posouzení) = 0,64 

(Celkové přepočtené body přiděleny VŘ). Další výpočty za jednotlivé společnosti jsou 

uvedeny v tabulce č. 11. 

Tabulka 11 - Vyhodnocení celkového pořadí kandidátů – Ekonomické posouzení 

Hledisko  
posouzení 

   VŘ  
 Sponzor  
projektu  

 Zástupce  
klienta   

 Zástupce IT  
 Projektový 
 manager  

 
Váhy  

ANE IBM HP ANE IBM HP ANE IBM HP ANE IBM HP ANE IBM HP 

 Ekonomické  40% 1,60 1,20 1,50 1,70 1,00 1,50 1,60 1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 

 Celkové  
přepočtené body 

0,64 0,48 0,60 0,68 0,40 0,60 0,64 0,40 0,60 0,80 0,40 0,60 0,80 0,40 0,60 

Tabulka 12 - Celkové pořadí - Eknomické posouzení 

Dosažené hodnocení  
 Společnost  

 ANE   IBM   HP  

 Pořadí společností  

3,56 2,08 3,00 

3 1 2 

  Mnou navržený kandidát, tj. IBM, v průběhu všech analýz, které v tomto 

projektu byly provedeny, se vždy pohyboval mezi kladně hodnocenými, tj. např. vždy 

byla dodána požadovaná finanční data, která byla velmi dobře zpracována a v termínu 

předložena k analýze. Na základě předložených dat (business cases) projektovému 

managerovi, bylo určeno klíčovými rolemi následující pořadí kandidátů. První místo 

bylo přiděleno, dle mých předpokladů, společnosti IBM. Dále druhé místo obsadilo HP 

a třetí místo ANE, viz tabulka č. 12.        

Z pohledu IT byla definována hlavní kritéria:  

Jako detailní hlavní kritéria pro RFP byla učiněna na následujících 6 modulů, ke 

kterým měli kandidáti uvést velmi specifická technická data a grafické znázornění 

implementace.  

1) Infrastrukturální monitoring; 

2) E2E monitoring; 

3) Konfigurační databáze; 

4) SLM; 

5) Service desk; 

6) SOA. 
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Vyhodnocení IT dat z průzkumu trhu 

 Z technického kvalifikovaného pohledu postoupili do dalšího kola pouze            

3 kandidáti z 5 možných. Toto vyhodnocení ovlivnilo celkový závěr analýzy 3. 

kapitoly, kdy byl vyloučen navržený kandidát EMC z business pohledu.  Závěrem této 

analýzy z pohledu IT byl navržen jako nejvhodnější kandidát pro nové řešení 

monitorovacího systému, společnost IBM. Jako druhý potenciální kandidát byla zvolena 

společnosti Anect a třetí společnost HP. Všichni tři kandidáti ze tří možných jsou 

schopni poskytnout software, který bude pokrývat požadovaných šest modulů a další 

doplňující kritéria z RFP.  

 Dle obdržených dat bylo vypracováno expertní vyhodnocení. Bylo zde využito 

stejné metody jako u pohledu ekonomického a business. Následně zástupci znovu 

(klíčové role projektu) přidělili počet bodů a ty byly dále vynásobeny vahou za 

jednotlivé pohledy, např. výpočet za společnost IBM: (počet bodů) 1,4 x 0,4    

(přidělená váha posouzení) = 0,56 (Celková známka přidělena VŘ z pohledu business). 

Další výpočty za jednotlivé společnosti jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

Tabulka 13 - Vyhodnocení celkového pořadí kandidátů - IT 

Hledisko 
posouzení  

   VŘ  
 Sponzor 
 projektu  

 Zástupce  
klienta   

 Zástupce 
 IT  

 Projektový  
manager  

 Váhy   ANE   IBM   HP   ANE   IBM   HP   ANE   IBM   HP   ANE   IBM   HP   ANE   IBM   HP  

 Technické   40% 2,20 1,40 2,50 2,00 1,50 2,50 2,50 1,50 2,00 2,00 1,20 2,00 2,20 1,20 2,00 

 Celkové  
přepočtené body 

0,88 0,56 1,00 0,80 0,60 1,00 1,00 0,60 0,80 0,80 0,48 0,80 0,88 0,48 0,80 

Tabulka 14 - Celkové pořadí – IT posouzení 

Dosažené hodnocení 
Společnost 

ANE IBM HP 

Pořadí společností 

4,36 2,72 4,40 

2 1 3 

 Závěrem rozsáhlé velmi detailní analýzy z pohledu IT bylo rozhodnuto, že jako 

vítězný kandidát bude nominována společnosti IBM. Tento kandidát nejlépe splňuje 

technickou stránku projektu a byl navržen celým projektovým IT týmem, viz. tabulka č. 

14. Dále pořadí kandidátů bylo určeno následovně: 

1. IBM Česka republika, spol. s r.o (IBM) 
2. ANECT a.s.(ANE) 
3. HEWLETT-PACKARD s.r.o.(HP) 
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4.4. Závěr celkové analýzy 

Celkové vyhodnocení za odborná expertní posouzení (Business, IT, ekonomický 

pohled), bude uvedeno níže, kde jsou popsány techniky hodnocení a váhy jednotlivých 

týmu pro určení závěrečného pořadí kandidátů. 

Přehled obdržených nabídek 

 V rámci připraveného  RFP byly k podání nabídek vyzvány firmy, které mají 

zkušenosti z požadované oblasti a působící na českém trhu, a které zaslaly své nabídky 

v rámci předchozího realizovaného RFI. Tím byla splněna i požadovaná vstupní kritéria 

ze strany ČP, viz kapitola č. 3.4.2.  

Těmito kandidáty byly: 

1. IBM Česka republika, spol. s r.o (IBM) 

2. HEWLETT-PACKARD s.r.o.(HP) 

3. ANECT a.s.(ANE) 

Toto RFP bylo požadováno zejména za účelem možnosti technického a cenového 

srovnání nabízených řešení.  

Pro jednotlivé expertní pohledy, byly přiděleny projektovým týmům jednotlivé 

váhy pro navržení individuálního řešení.  

Schválená kritéria a techniky pro vyhodnocení nabídek (včetně vah) jsou 

následující: 

• Technické posouzení                40 % 

• Ekonomické posouzení         40 %  

• Business posouzení                  20 % 

Dále na základně výše stanovených vah, byly k jednotlivým společnostem 

přiřazovány výsledné přepočtené body. Toto hodnocení bylo zpracováno klíčovými 

osobami projektu, viz. tabulka č.18 za jednotlivé týmy (z pohledu ekonomického, 

business, IT), viz tabulka 15. V celkovém výsledku bylo postupováno shodně jako 

v dílčím expertním vyhodnocení, tj. sumarizace přepočtených bodů za jednotlivé 

kandidáty a následné určení celkového pořadí. 
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Tabulka 15 - Vyhodnocení celkového pořadí kandidátů  - Celkové 

Hledisko 
posouzení  

   VŘ  
 Sponzor  
projektu  

 Zástupce  
klienta   

 Zástupce IT  
 Projektový  

manager  

 Váhy   ANE   IBM   HP   ANE   IBM   HP   ANE   IBM   HP   ANE   IBM   HP   ANE   IBM   HP  

 Technické   40% 2,20 1,40 2,50 2,00 1,50 2,50 2,50 1,50 2,00 2,00 1,20 2,00 2,20 1,20 2,00 

 Ekonomické  40% 1,60 1,20 1,50 1,70 1,00 1,50 1,60 1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 

 Business  20% 1,50 1,00 1,20 1,50 1,00 1,20 1,50 1,00 1,20 2,00 1,00 1,50 1,50 1,00 2,00 

 Cekové  
přepočtené body 

1,82 1,24 1,81 1,78 1,20 1,81 1,94 1,20 1,81 2,00 1,08 1,87 1,98 1,08 1,67 

Pozn.: Rozsah bodování 1 - 3  (3 nejhorší - 1 nejlepší)  

Tabulka 16 - Závěrečné hodnocení 

Dosažené hodnocení  
 Společnost  

 ANE   IBM   HP  

 Pořadí společností  
9,52 5,80 8,52 

3 1 2 

 Na základě vyhodnocení z pohledu ekonomického, business a IT, obdržených 

nabídek bylo určeno následující pořadí uchazečů, viz. tabulka č. 16: 

1. IBM 
2. HP 
3. Anect 

4.4.1. Plán projektu a zdroje na projekt 

Časový plán projektu obsahuje posloupnost provedení jednotlivých činností, 

plánovaná data plnění těchto činností a klíčové milníky projektu. Dle teorie je časový 

plán řazen do operativního řízení, kdy v tuto chvíli již je projekt vyhodnocen a 

schválen. Dle uvedeného projektového schéma je patrné, že časový plán projektu od 

RFI po akceptaci celého díla je nastaven na 2 roky, tj. od ledna 2011 do října 2012. 

Z důvodu rozsáhlosti celého projektu je pravděpodobné, že můžu dojít, v průběhu 

dílčích prací, k časové změně. Horní hranice změny je projektovým managerem 

stanovena v rozmezí 1 měsíce. Tato hodnota byla prezentována projektovému týmu a 

následně akceptována.(20) 
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Tabulka 17 - Milník projektu 
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Organizace projektu – klíčové role 

 Dle strategického řízení klíčové role týmu měly být stanoveny před zahájením 

samotného projektu. Organizační struktura je závislá z pravidla na rozsahu projektu. 

Níže uvádím pouze rozhodující role projektového týmu, viz. tabulka č. 18, z důvodu 

velmi podrobné členitosti. (20) 

Tabulka 18 - Klíčové role projektu 

Role  
 Pozice   Účast %  

Řídící výbor (ŘV) 

     Sponzor projektu Vrchní ředitel 

20%      Zástupce klienta projektu Ředitel odboru 

     Zástupce IT* Ředitel odboru IT 

Manažer projektu Top Manager 80% 

Zdroje na projekt 

Lidské zdroje během trvání projektu  

 Dostupnost lidských zdrojů uvedena v tabulce č. 19, která uvádí celkové náklady 

a celkovou velikost projektového týmu včetně MD. 

 Lidské zdroje po předání do provozu  

 Po nasazení do provozu se nepředpokládají nové pracovní pozice ani požadavek 

na posílení stávajících pozic. Administrátoři budou zaškolováni v průběhu 



 

72 

 

implementačních prací a v roce 2011 budou navíc proškoleni v oblasti odpovídající 

pozici v ČP. (20) 

Tabulka 19 - Projektové lidské zdroje 

Základní role  Od Do Alokace MD 
Počet 

pracovníků 
Náklady na 

proj.tým (tis. Kč) 

Projektový manažer 1.1.2011 31.10.2012 80% 202 12 5.648 

Garant CMDB modulu 1.1.2011 31.10.2012 30% 76 12 2.118 

Člen realizačního týmu CMDB 1.1.2011 31.10.2012 15% 38 2 3.883 

Garant modulu INFR, člen. real. týmu EUM 1.1.2011 31.10.2012 30% 76 12 2.118 

Člen realizačního týmu INFR 1.1.2011 31.10.2012 20% 50 10 14.12 

Garant modulu SOA 1.1.2011 31.10.2012 15% 38 1 1.059 

Člen realizačního týmu SOA 1.1.2011 31.10.2012 15% 38 1 2.118 

Garant modulu EUM 1.1.2011 31.10.2012 30% 76 1 2.118 

Člen realizačního týmu EUM 1.1.2011 31.10.2012 15% 38 1 1.059 

Garant modulu SLM 1.1.2011 31.10.2012 15% 38 1 1.059 

Člen realizačního týmu SLM 1.1.2011 31.10.2012 20% 50 2 2.824 

Garant modulu SD, architect řešení 1.1.2011 31.10.2012 30% 76 1 2.118 

Člen realizačního týmu SD 1.1.2011 31.10.2012 20% 50 8 12.12 

Člen realizačního týmu INFR 1.1.2011 31.10.2012 20% 50 2 2.824 

Technický architekt řešení 1.1.2011 31.10.2012 30% 76 1 2.118 

Risk manažer 1.1.2011 31.10.2012 20% 50 1 1.412 

Sponzor projektu 1.1.2011 31.10.2012 10% 25 1 0.306 

Člen řídícího výboru 1.1.2011 31.10.2012 10% 25 3 2.118 

 SUMA  71 61.24 

 

Financování projektu 

 Dle uvedené tabulky č. 20, která uvádí zdroje financování pro první rok projektu 

vyplývá, že převážná část bude financována z projektových rezerv a z generálního 

úseku IT. Projektové rezervy jsou stanovovány controllingem, který jejich výši 

stanovuje na 1 rok dopředu. Během roku 2011 ještě nebyla přesně známá konečná 

částka projektu. Z tohoto důvodu bude první rok financován z různých zdrojů, tj. 

generální úsek IT, úspory z předchozího projektu, úsek IT. Prostředky pro další roky 

budou čerpány již z projektových zdrojů, které budou přiděleny controllingem ČP. V 

tabulce č. 20 je uvedena celková cena projektu, která byla nabídnuta vybranou 

společností IBM.(20) 

Tabulka 20 - Zdroj pro 1. rok financování  

Plán - financování projektu  Částka v Kč 

Projektová rezerva 30 000 000 

Generální úsek IT 22 000 000 

Úspory z předchozího projektu 1 000 000 

Úsek IT 17 500 000 

 Suma                                                        70 500 000 
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Tabulka 21 - Cena projektu  

Společnost  

 Cena projektu 

(Kč s DPH) 

IBM 78.103.496,- Kč 

 Cena projektu byla předložena dle nabídky společnosti IBM, viz tabulka č. 21. 

Cena zahrnuje Hardware – Servery, Software – Vývoj systému (implementace), 

Software – Licence, na dobu 2 let. Celkové náklady dle nabídky budou navýšeny  o 

náklady OPEX (náklady na projektový tým, školení zaměstnancnů atd.), kalkulační 

náklady (interní personální náklady), viz. příloha č.2. (20) 

 

4.4.2. Rizika projektu 

 Každý projekt představuje pro společnost určité riziko, které by mělo být 

definováno před zahájením činnosti. K tomuto určení bylo využito SWOT analýzy 

projektu, viz. kapitola 3, tabulka č. 1. Níže jsou daná rizika blíže specifikována a 

následně byla projektovým managerem představena celému projektovému týmu. 

• Soulad s ostatními projekty – během doby trvání projektu budou běžet další 

klíčové projekty jako je Bezpečnostní monitoring, Zavedení procesu change a release 

managementu a Konsolidace testovacích. Je velice nutné tyto projekty synchronizovat, 

aby případná vazba jednotlivých projektů na monitoring byla v souladu s koncepcí 

tohoto projektu. Pro minimalizaci tohoto rizika budou pořádány schůzky na týdenní 

bázi, kde zástupci jednotlivých projektů budou synchronizovat jejich části projektu. 

• Slabé zapojení lidí do projektu – realizace projektu je založena na práci 

provozních poolů tak, že tito lidé se budou podílet na výběru produktu a tím i celé 

strategie centrálního monitoringu. Současně budou plně zodpovědní za realizaci 

vybrané strategie. V případě nefungování provozních poolů by došlo k časovému 

skluzu, případně by se musela zajistit externí firma na úplnou realizaci. Pro eliminaci 

tohoto rizika bude vytvořena úzká vazba mezi projektem VŘ a linií. Současně bude 

průběh a práce poolů komunikována s externím risk manažerem. 

• Větší kapacitní nároky na správu centrálního monitorovacího nástroje -  po 

realizaci projektu bude Referát dispečinku a monitoringu spravovat centrální 
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monitorovací systém, který bude buď rozšířen o lokální monitorovací nástroje nebo 

nahrazen (částečně či úplně). Z tohoto důvodu budou větší kapacitní nároky zejména 

v prvotním užívání. Pro snížení tohoto rizika budou lidé, kteří budou spravovat toto 

prostředí úzce zapojeny do výběru a samotné realizace, případně budou proškoleni.(20) 
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5. ZÁVĚR PRÁCE 

Podnikatelský záměr patří jednoznačně k základním nástrojům podnikatele. 

Výstupy technicko-ekonomických studií projektů, investiční program společnosti a její 

finanční plán poskytují všechny důležité informace týkající se různých hledisek 

podnikání, jako jsou cíle podnikatele, SWOT analýza - silné a slabé stránky projektu, 

hrozby a příležitosti podnikání, rizikové faktory financování, obchod a marketing, trh a 

konkurenci či strategii, která vede k dosažení stanovených cílů. 

 Cílem mé diplomové práce bylo na základě teoretických poznatků a analýzy 

vnitřního a vnějšího okolí připravit podnikatelský záměr projektu pro výběr nového 

monitorovacího systému společnosti Česká pojišťovna a.s., který přispěje ke zvýšení 

provozních zdrojů, zvýšení kvality a průkaznosti dat, zvýšení dostupnosti a 

srozumitelnosti reportingu, zlepšení monitorování dostupnosti aplikací, diagnostiky 

problému a sjednocení monitorovacích nástrojů a konfiguračních databází. 

 Práce byla členěna do čtyř kapitol, přičemž první a druhá byly teoretické. Další 

dvě kapitoly se zabývaly především analýzou trhu potenciálního dodavatele a 

vyhodnocením obdržených RFI a RFP dat. Závěr každé kapitoly obsahoval celkové 

vyhodnocení z jednotlivých analýz.  

 Prvního cíle bylo dosaženo ve třetí kapitole na základně výsledků z prvního kola 

výběrového řízení pro výběr nového monitorovacího systému pro                        

Českou pojišťovnu a.s. Do prvního kola bylo vybráno pět kandidátů, kteří vyhověli 

vstupním kritériím ze strany ČP. V tomto kole byli, na základě podrobných analýz, 

vybráni tři z pěti kandidátů. Mezi postupující byly zařazeny společnosti IBM, Anect, 

HP, které nejlépe vyhovovaly požadavků z pohledu IT a business. 

 V praktické části bylo dosaženo druhého cíle na základě detailního rozboru 

získaných dat od potenciálních kandidátů, vzešlých z prvního kola. V této části vybraní 

kandidáti, kteří postoupili do druhého kola, byli znovu dotazováni a podrobeni další 

detailní analýze. Na základě velmi podrobných dat došlo k sumarizaci výsledků 

z pohledu ekonomického, IT a business. K jednotlivým expertním posouzením byly 

přiděleny hodnotící váhy, které následně určily výsledné pořadí potenciálních 

kandidátů. 
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Z pohledu ekonomického jsem navrhla pro nové řešení monitorovacího systému 

společnost IBM. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základně vypracovaných business 

cases a ekonomických ukazatelů. Pro posouzení projektu jsem zvolila jako ukazatele 

čistou současnou hodnotu a index retability. 

Hodnota indexu rentability se u všech třech společností pohybovala velmi podobě. 

Nejlepší výsledky toho ukazatele obdrželo IBM, tj. 1,31. Tato hodnota vyjadřuje 

velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu nového monitorovacího systému 

pro ČP, připadající na 1 Kč investičních nákladů přepočtených na současnou hodnotu. 

U všech sledovaných kandidátů, jsou hodnoty větší než 1, což je velmi příznivé pro 

daný podnikatelský záměr. Z toho vyplývá, že projekt by měl být přijat k realizaci. 

Současně je tento ukazatel úzce vázán na výsledky čisté současné hodnoty. Dle 

uvedených výpočtů bylo patrné v případě, že index rentability dosahuje hodnoty větší 

než jedna, pak NPV dosahuje hodnoty větší než 0. Nejvyšší čisté současné hodnoty 

dosáhla společnost IBM, kde kumulované diskontované CF v 5. roce projektu 

dosahovalo částky 35 666,05 Kč. Další výsledné hodnoty za jednotlivé společnosti jsou 

detailně okomentovány a vyhodnoceny ve čtvrté kapitole.  

Jednotlivé společnosti byly posuzovány z pohledu kvality obdržených 

technických dat, včasného dodání RFP a v neposlední řadě navržené cenové nabídky. 

Cenové návrhy byly jedním z klíčových kritérií, jak z pohledu ekonomického, tak i 

z pohledu business. Závěrem celkového hodnocení posouzeného klíčovými členy 

projektového týmu, vyšel jako nejvhodnější možný kandidát společnost IBM. Druhé 

místo obsadila společnosti HP a třetí ANECT. Zvolené techniky závěrečného hodnocení 

jsou podrobně popsány ve čtvrté kapitole. Dále jsou zde uvedeny zdroje na projekt, 

harmonogram a rizika projektu. 

 Dále bylo dosaženo dílčího cíle diplomové práce, který je součástí příloh.  

Společnost byla podrobena částečné finanční analýze vybraných ukazatelů, kteří 

vyhodnotili současnou finanční situaci ČP. Dle obdržených výsledků je společnost 

velmi silným subjektem, který má dostatek likvidních prostředků, efektivně zhodnocuje 

vlastní kapitál a do budoucna jí nehrozí finanční potíže. 
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Závěrem je vhodné říct, že daný velmi rozsáhlý podnikatelský záměr pro výběr 

nového monitorovacího systému je velmi specifický svou finanční a technickou 

náročností. Během výzkumu jsem byla postavena před řadu nelehkých úkolů a otázek, 

které musely být správně vyhodnoceny pro další postup projektu. Ráda bych 

konstatovala, že můj přínos do tohoto projektu byl kladně ohodnocen celým 

projektovým týmem České pojišťovny a.s. a mé výsledky byly použity v ekonomickém 

závěrečném vyhodnocení. 

Splnila jsem předem stanovené cíle diplomové práce a věřím, že daný projekt 

bude po své realizace a uvedení do provozu, velmi přínosný a úspěšný ve všech svých 

aspektech.  
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Business case - HP      

      
v tis. Kč s DPH 2012 2013 2014 2015 2016 

Výsledek (cash flow) -77 160 51 274 22 775 22 721 22 346 

Finan ční přínosy celkem 390 75 178 31 307 31 628 31 628 

Zvýšení příjmů           
Prevence poklesu příjmů           
Snížování existujících výdajů - výpadky během roku   16 933 16 933 16 933 16 933 
Snižování existujících výdajů - maintenance - 12 024 12 837 13 158 13 158 
Snižování existujících výdajů - support - 1 147 1 147 1 147 1 147 
Snižování existujících výdajů - vývoj ANECT 390 390 390 390 390 
Prevence možných výdajů - vyrovnání s IBM - 44 684 - - - 

Výdaje celkem -77 550 -23 904 -8 532 -8 907 -9 282 

Investice (CAPEX) -75 062 -10 449 - - - 
Hardware - PC (nad 40 tis.Kč)           
Hardware - Servery -5 456 - - - - 
Software - Vývoj systému (implementace) -19 750 -9 337 - - - 
Software - Licence -49 856 -1 112 - - - 
Ostatní majetek           

Náklady (OPEX) - -6 185 -8 532 -8 907 -9 282 
Propagace           
Služby expertů           
Cestovné           
Ostatní           
Ostatní - školení interních lidí - -2 193 - - - 
Ostatní - technical support - -2 213 -4 498 -4 498 -4 498 
Náklady na projektový tým - -61 - - - 
Provoz systému projektové nákl. - -1 718 -4 034 -4 409 -4 784 

Personální náklady - - - - - 
Refundace, ostatní           

Kalkula ční náklady -2 488 -7 270 - - - 
Provoz systému kalkulační nákl.           
Interní personální náklady -2 488 -7 270       
Lidské zdroje po předání do provozu           

      
Výsledek (cash flow) -77 160 51 274 22 775 22 721 22 346 

roky 0 1 2 3 4 

odúročitel 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79 

Diskontované cash flow -77 160 48 371 20 270 19 077 17 700 

Kumul. diskont. cash flow -77 160 -28 789 -8 519 10 558 28 258 

Disk. doba návratnosti - - - 3 4 

      
NPV projektu 28258     

 
  

    
Diskontovaná doba návratnosti (roky) 3      

   
    

Index rentability 1,23     
   

    
diskontní sazba  6%     
  



 Business case - IBM       

        

 
v tis. Kč s DPH 2012 2013 2014 2015 2016 

 

 Výsledek (cash flow) -69 752 51 274 22 775 22 721 22 346 
 

 
Finan ční přínosy celkem 390 75 178 31 307 31 628 31 628 

 

 
Zvýšení příjmů           

 
 

Prevence poklesu příjmů           
 

 
Snížování existujících výdajů - výpadky během roku   16 933 16 933 16 933 16 933 

 
 

Snižování existujících výdajů - maintenance - 12 024 12 837 13 158 13 158 
 

 
Snižování existujících výdajů - support - 1 147 1 147 1 147 1 147 

 
 

Snižování existujících výdajů - vývoj ANECT 390 390 390 390 390 
 

 
Prevence možných výdajů - vyrovnání s IBM - 44 684 - - - 

 

 
Výdaje celkem -70 142 -23 904 -8 532 -8 907 -9 282 

 

 
Investice (CAPEX) -67 654 -10 449 - - - 

 
 

Hardware - PC (nad 40 tis.Kč)           
 

 
Hardware - Servery -4 998 - - - - 

 
 

Software - Vývoj systému (implementace) -14 849 -9 337 - - - 
 

 
Software - Licence -47 807 -1 112 - - - 

 
 

Ostatní majetek           
 

 
Náklady (OPEX) - -6 185 -8 532 -8 907 -9 282 

 
 

Propagace           
 

 
Služby expertů           

 
 

Cestovné           
 

 
Ostatní           

 
 

Ostatní - školení interních lidí - -2 193 - - - 
 

 
Ostatní - technical support - -2 213 -4 498 -4 498 -4 498 

 
 

Náklady na projektový tým - -61 - - - 
 

 
Provoz systému projektové nákl. - -1 718 -4 034 -4 409 -4 784 

 
 

Personální náklady - - - - - 
 

 
Refundace, ostatní           

 
 

Kalkula ční náklady -2 488 -7 270 - - - 
 

 
Provoz systému kalkulační nákl.           

 
 

Interní personální náklady -2 488 -7 270       
 

 
Lidské zdroje po předání do provozu           

 
        
 Výsledek (cash flow) -69 752 51 274 22 775 22 721 22 346 

 

 
roky 0 1 2 3 4 

 

 
odúročitel 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79 

 

 Diskontované cash flow -69 752 48 371 20 270 19 077 17 700 
 

 
Kumul. diskont. cash flow -69 752 -21 381 -1 111 17 966 35 666 

 

 Disk. doba návratnosti - - - 3 4 
 

        
 NPV projektu 35666      
  

  
     

 
Diskontovaná doba návratnosti (roky) 3       

    
     

 
Index rentability 1,31      

    
     

 
diskontní sazba  6%      

          



Business case - Anect      

      
v tis. Kč s DPH 2012 2013 2014 2015 2016 

Výsledek (cash flow) -79 595 51 274 22 775 22 721 22 346 

Finan ční přínosy celkem 390 75 178 31 307 31 628 31 628 

Zvýšení příjmů           

Prevence poklesu příjmů           

Snížování existujících výdajů - výpadky během roku   16 933 16 933 16 933 16 933 
Snižování existujících výdajů - maintenance - 12 024 12 837 13 158 13 158 
Snižování existujících výdajů - support - 1 147 1 147 1 147 1 147 
Snižování existujících výdajů - vývoj ANECT 390 390 390 390 390 
Prevence možných výdajů - vyrovnání s IBM - 44 684 - - - 

Výdaje celkem -79 985 -23 904 -8 532 -8 907 -9 282 

Investice (CAPEX) -77 497 -10 449 - - - 
Hardware - PC (nad 40 tis.Kč)           
Hardware - Servery -4 998 - - - - 
Software - Vývoj systému (implementace) -25 849 -9 337 - - - 
Software - Licence -46 650 -1 112 - - - 
Ostatní majetek           

Náklady (OPEX) - -6 185 -8 532 -8 907 -9 282 
Propagace           
Služby expertů           
Cestovné           
Ostatní           
Ostatní - školení interních lidí - -2 193 - - - 
Ostatní - technical support - -2 213 -4 498 -4 498 -4 498 
Náklady na projektový tým - -61 - - - 
Provoz systému projektové nákl. - -1 718 -4 034 -4 409 -4 784 

Personální náklady - - - - - 
Refundace, ostatní           

Kalkula ční náklady -2 488 -7 270 - - - 
Provoz systému kalkulační nákl.           
Interní personální náklady -2 488 -7 270       
Lidské zdroje po předání do provozu           

      
Výsledek (cash flow) -79 595 51 274 22 775 22 721 22 346 

roky 0 1 2 3 4 

odúročitel 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79 

Diskontované cash flow -79 595 48 371 20 270 19 077 17 700 

Kumul. diskont. cash flow -79 595 -31 224 -10 954 8 123 25 823 

Disk. doba návratnosti - - - 3 4 

      
NPV projektu 25823     

 
  

    
Diskontovaná doba návratnosti (roky) 3      

   
    

Index rentability 1,21     
   

    
diskontní sazba  6%     
  



PŘÍLOHA 4 – Nákladovost výpadků aplikačních služeb na ČP (tis. Kč) 

 

Aplikační služby 1 min. 1 hod. 4 hod. 1 den 3 dny 1 týden 14 dní 1 měsíc a 

víceADTM -                -                -                80                80                2 400         8 000         8 000         
APO 12                707             2 271         7 273         7 907         16 877      33 402      69 808      
AQUARIUS 5                   282             1 171         3 686         7 148         7 148         7 148         7 148         
Bonus POV ČKP/BMGET 0                   3                   3                   17                102             102             1 023         1 023         
CACP 3                   200             661             1 987         2 044         2 044         2 653         2 653         
Cisco lišta 37                2 220         7 400         22 200      22 200      22 200      22 200      22 200      
CZP 1                   69                69                1 986         2 156         19 855      66 639      198 555   
Kofax 2                   90                90                450             2 700         9 000         9 000         27 000      
Crypta (Česká pošta) 1                   33                33                1 003         1 003         10 033      33 445      100 334   
ČP auto 0                   29                173             576             1 728         1 728         1 728         1 728         
DA 45                2 688         8 567         26 118      31 753      56 223      82 199      149 366   
DWH 0                   13                45                279             1 404         4 484         12 884      19 634      
EOP -                -                -                2                   60                60                60                600             
FMS -                -                -                5                   150             150             150             1 500         
Golem -                -                -                5                   150             150             150             1 500         
HELP KC 18                1 051         3 505         10 514      10 514      10 514      10 514      10 514      
HELPDESK 0                   1                   4                   12                12                12                12                12                
IA ISP -                -                -                30                30                150             3 000         9 000         
IBM Personal Comm. 0                   1                   1                   3                   21                207             207             689             
IPCC 37                2 233         7 413         22 265      22 591      26 108      26 108      35 226      
JOK/PK 20                1 185         4 023         12 140      13 505      13 505      14 820      14 820      
JOK/TIA  TC 1                   53                316             1 052         3 156         3 156         3 156         3 156         
JOK/APH 0                   0                   0                   7                   86                211             573             1 113         
JOK/CLK (KLIK) 43                2 569         8 564         25 692      25 692      25 692      25 692      25 692      
JOK/CZP TC 25                1 473         4 914         14 751      14 880      14 880      15 131      15 131      
JOK/ISP -                -                -                30                30                150             3 000         9 000         
JOK/KCL 4                   214             827             2 572         4 485         4 485         4 485         6 375         
JOK/PP 13                808             2 693         8 079         8 079         8 079         8 079         8 079         
JOK/PPO 19                1 146         3 819         11 458      11 458      11 458      11 458      11 458      
KCČ -                -                -                30                30                150             3 000         9 000         
KDP 13                766             2 329         7 857         9 999         24 676      63 410      146 534   
Modelátor 0                   11                66                220             660             660             660             660             
ŘSL 0                   9                   9                   43                258             2 584         2 584         8 612         
SAP ERP (FI) -                -                -                27                185             810             2 560         3 100         
SAP ERP (HR) -                -                -                93                180             540             9 090         27 900      
SAP FSCD 0                   22                22                651             651             6 510         21 702      65 105      
SKRIPTOVAČ 24                1 446         4 821         14 462      14 462      14 462      14 462      14 462      
SPS -                -                -                30                30                150             3 000         9 000         
SSČP 8                   502             1 673         5 019         5 019         5 019         5 019         5 019         
SUP-ISP -                -                -                90                90                450             9 000         27 000      
TaxExpert 0                   3                   17                55                165             165             165             165             
TIA TL 41                2 436         8 033         26 438      34 875      71 596      143 916   347 009   
WEPOS 2                   112             581             1 906         5 067         5 192         5 542         5 542         

Souhrn dopadů aplikačních služeb na ČP (tis. Kč)



PŘÍLOHA 5 – Analýza dopadů aplikačních služeb na ČP (tis. Kč) – Současný stav

1min. 1 hod. 1 den 1min. 1 hod. 1 den

ADTM 8,50           12 240,00                  2,329% 97,671% -                     -                     680,00             680,00                        
APO 12,30         738,00                        0,140% 99,860% -                     8 698,00          -                     8 698,00                     
AQUARIUS 1,00           60,00                          0,011% 99,989% -                     282,04             -                     282,04                        
Bonus POV ČKP/BMGET 8,25           11 880,00                  2,260% 97,740% -                     -                     140,60             140,60                        
CACP 1,25           75,00                          0,014% 99,986% -                     249,85             -                     249,85                        
Cisco lišta 3,25           195,00                        0,037% 99,963% -                     7 215,00          -                     7 215,00                     
CZP 5,75           345,00                        0,066% 99,934% -                     396,02             -                     396,02                        
Kofax 25,45         1 527,00                     0,291% 99,709% -                     2 290,50          -                     2 290,50                     
Crypta (Česká pošta) 0,75           1 080,00                     0,205% 99,795% -                     -                     752,51             752,51                        
ČP auto 1,00           1 440,00                     0,274% 99,726% -                     -                     576,13             576,13                        
DA 10,25         615,00                        0,117% 99,883% -                     27 556,80        -                     27 556,80                  
DWH 5,25           7 560,00                     1,438% 98,562% -                     -                     1 465,59          1 465,59                     
EOP 12,75         18 360,00                  3,493% 96,507% -                     -                     25,50                25,50                          
FMS 12,25         17 640,00                  3,356% 96,644% -                     -                     61,25                61,25                          
Golem 11,75         16 920,00                  3,219% 96,781% -                     -                     58,75                58,75                          
HELP KC 15,25         915,00                        0,174% 99,826% -                     16 033,41        -                     16 033,41                  
HELPDESK 252,00       15 120,00                  2,877% 97,123% -                     294,84             -                     294,84                        
IA ISP 11,25         16 200,00                  3,082% 96,918% -                     -                     337,50             337,50                        
IBM Personal Comm. 125,30       7 518,00                     1,430% 98,570% -                     86,32                -                     86,32                          
IPCC 3,50           210,00                        0,040% 99,960% -                     7 815,59          -                     7 815,59                     
JOK/PK 6,75           405,00                        0,077% 99,923% -                     8 001,48          -                     8 001,48                     
JOK/TIA  TC 156,00       9 360,00                     1,781% 98,219% -                     8 204,52          -                     8 204,52                     
JOK/APH 185,25       11 115,00                  2,115% 97,885% -                     8,20                  -                     8,20                            

Suma Ročních nákladů- 

výpadky v tis.
Aplikační služby Poruchovost % Bezporuchovost

Roční náklady - výpadky za  Rok 2010 v tis. KčVýpadky za  Rok 2010 
Suma výpadků v min.

JOK/APH 185,25       11 115,00                  2,115% 97,885% -                     8,20                  -                     8,20                            
JOK/CLK (KLIK) 25,00         25,00                          0,005% 99,995% 1 070,49          -                     -                     1 070,49                     
JOK/CZP TC 1,10           66,00                          0,013% 99,987% -                     1 620,15          -                     1 620,15                     
JOK/ISP 10,75         15 480,00                  2,945% 97,055% -                     -                     322,50             322,50                        
JOK/KCL 12,25         12,25                          0,002% 99,998% 43,65                -                     -                     43,65                          
JOK/PP 2,15           129,00                        0,025% 99,975% -                     1 736,99          -                     1 736,99                     
JOK/PPO 20,00         20,00                          0,004% 99,996% 381,93             -                     -                     381,93                        
KCČ 9,55           13 752,00                  2,616% 97,384% -                     -                     286,50             286,50                        
KDP 1,05           63,00                          0,012% 99,988% -                     803,85             -                     803,85                        
Modelátor 175,40       10 524,00                  2,002% 97,998% -                     1 929,71          -                     1 929,71                     
ŘSL 125,50       7 530,00                     1,433% 98,567% -                     1 080,78          -                     1 080,78                     
SAP ERP (FI) 12,25         17 640,00                  3,356% 96,644% -                     -                     330,75             330,75                        
SAP ERP (HR) 11,35         16 344,00                  3,110% 96,890% -                     -                     1 055,55          1 055,55                     
SAP FSCD 1,20           72,00                          0,014% 99,986% -                     26,04                -                     26,04                          
SKRIPTOVAČ 1,50           90,00                          0,017% 99,983% -                     2 169,27          -                     2 169,27                     
SPS 8,50           12 240,00                  2,329% 97,671% -                     -                     255,00             255,00                        
SSČP 125,25       7 515,00                     1,430% 98,570% -                     62 867,26        -                     62 867,26                  
SUP-ISP 13,75         19 800,00                  3,767% 96,233% -                     -                     1 237,50          1 237,50                     
TaxExpert 135,20       8 112,00                     1,543% 98,457% -                     372,91             -                     372,91                        
TIA TL 30,00         30,00                          0,006% 99,994% 1 217,79          -                     -                     1 217,79                     

WEPOS 158,75       9 525,00                     1,812% 98,188% -                     17 707,24        -                     17 707,24                  

Suma v tis. Kč 187 746,26               



PŘÍLOHA 6 – Analýza dopadů aplikačních služeb na ČP (tis. Kč) – Nové řešení

1min. 1 hod. 1 den 1min. 1 hod. 1 den

ADTM 8,50           12 240,00                  2,329% 97,671% -                     680,00             680,00                        
APO 1,25           75,00                          0,014% 99,986% -                     883,94             -                     883,94                        
AQUARIUS 1,75           105,00                        0,020% 99,980% -                     493,57             -                     493,57                        
Bonus POV ČKP/BMGET 8,25           11 880,00                  2,260% 97,740% -                     -                     140,60             140,60                        
CACP 1,25           75,00                          0,014% 99,986% -                     249,85             -                     249,85                        
Cisco lišta 1,25           75,00                          0,014% 99,986% -                     2 775,00          -                     2 775,00                     
CZP 5,75           345,00                        0,066% 99,934% -                     396,02             -                     396,02                        
Kofax 25,45         1 527,00                     0,291% 99,709% -                     2 290,50          -                     2 290,50                     
Crypta (Česká pošta) 0,75           1 080,00                     0,205% 99,795% -                     -                     752,51             752,51                        
ČP auto 1,00           1 440,00                     0,274% 99,726% -                     -                     576,13             576,13                        
DA 9,35           561,00                        0,107% 99,893% -                     25 137,18        -                     25 137,18                  
DWH 5,25           7 560,00                     1,438% 98,562% -                     -                     1 465,59          1 465,59                     
EOP 12,75         18 360,00                  3,493% 96,507% -                     -                     25,50                25,50                          
FMS 12,25         17 640,00                  3,356% 96,644% -                     -                     61,25                61,25                          
Golem 11,75         16 920,00                  3,219% 96,781% -                     -                     58,75                58,75                          
HELP KC 15,25         915,00                        0,174% 99,826% -                     16 033,41        -                     16 033,41                  
HELPDESK 252,00       15 120,00                  2,877% 97,123% -                     294,84             -                     294,84                        
IA ISP 11,25         16 200,00                  3,082% 96,918% -                     -                     337,50             337,50                        
IBM Personal Comm. 125,30       7 518,00                     1,430% 98,570% -                     86,32                -                     86,32                          
IPCC 3,00           180,00                        0,034% 99,966% -                     6 699,08          -                     6 699,08                     
JOK/PK 6,75           405,00                        0,077% 99,923% -                     8 001,48          -                     8 001,48                     
JOK/TIA  TC 156,00       9 360,00                     1,781% 98,219% -                     8 204,52          -                     8 204,52                     
JOK/APH 185,25       11 115,00                  2,115% 97,885% -                     8,20                  -                     8,20                            

Suma Ročních nákladů- 

výpadky v tis.
Aplikační služby

Roční náklady - výpadky za  Rok 2010 v tis. KčVýpadky za  Rok 2010 v min.

Suma výpadků v min. %

JOK/APH 185,25       11 115,00                  2,115% 97,885% -                     8,20                  -                     8,20                            
JOK/CLK (KLIK) 20,00         20,00                          0,004% 99,996% 856,39             -                     -                     856,39                        
JOK/CZP TC 1,10           66,00                          0,013% 99,987% -                     1 620,15          -                     1 620,15                     
JOK/ISP 10,75         15 480,00                  2,945% 97,055% -                     -                     322,50             322,50                        
JOK/KCL 10,00         10,00                          0,002% 99,998% 35,63                -                     -                     35,63                          
JOK/PP 2,15           129,00                        0,025% 99,975% -                     1 736,99          -                     1 736,99                     
JOK/PPO 20,00         20,00                          0,004% 99,996% 381,93             -                     -                     381,93                        
KCČ 9,55           13 752,00                  2,616% 97,384% -                     -                     286,50             286,50                        
KDP 0,75           45,00                          0,009% 99,991% -                     574,18             -                     574,18                        
Modelátor 175,40       10 524,00                  2,002% 97,998% -                     1 929,71          -                     1 929,71                     
ŘSL 125,50       7 530,00                     1,433% 98,567% -                     1 080,78          -                     1 080,78                     
SAP ERP (FI) 12,25         17 640,00                  3,356% 96,644% -                     -                     330,75             330,75                        
SAP ERP (HR) 11,35         16 344,00                  3,110% 96,890% -                     -                     1 055,55          1 055,55                     
SAP FSCD 1,20           72,00                          0,014% 99,986% -                     26,04                -                     26,04                          
SKRIPTOVAČ 1,25           75,00                          0,014% 99,986% -                     1 807,73          -                     1 807,73                     
SPS 8,50           12 240,00                  2,329% 97,671% -                     -                     255,00             255,00                        
SSČP 125,25       7 515,00                     1,430% 98,570% -                     62 867,26        -                     62 867,26                  
SUP-ISP 12,25         17 640,00                  3,356% 96,644% -                     -                     1 102,50          1 102,50                     
TaxExpert 135,20       8 112,00                     1,543% 98,457% -                     372,91             -                     372,91                        
TIA TL 20,00         20,00                          0,004% 99,996% 811,86             -                     -                     811,86                        
WEPOS 158,75       9 525,00                     1,812% 98,188% -                     17 707,24        -                     17 707,24                  

Suma v tis.Kč 170 813,33               



PŘÍLOHA 7 - Finanční přínosy pro ČP – Nové řešení 

 

 

ADTM 680,00                              680,00                             -                                    
APO 8 698,00                          883,94                             7 814,06                      
AQUARIUS 282,04                              493,57                             211,53 -                         
Bonus POV ČKP/BMGET 140,60                              140,60                             -                                    
CACP 249,85                              249,85                             -                                    
Cisco lišta 7 215,00                          2 775,00                         4 440,00                      
CZP 396,02                              396,02                             -                                    
Kofax 2 290,50                          2 290,50                         -                                    
Crypta (Česká pošta) 752,51                              752,51                             -                                    
ČP auto 576,13                              576,13                             -                                    
DA 27 556,80                       25 137,18                      2 419,62                      
DWH 1 465,59                          1 465,59                         -                                    
EOP 25,50                                 25,50                                -                                    
FMS 61,25                                 61,25                                -                                    
Golem 58,75                                 58,75                                -                                    
HELP KC 16 033,41                       16 033,41                      -                                    
HELPDESK 294,84                              294,84                             -                                    
IA ISP 337,50                              337,50                             -                                    
IBM Personal Comm. 86,32                                 86,32                                -                                    
IPCC 7 815,59                          6 699,08                         1 116,51                      
JOK/PK 8 001,48                          8 001,48                         -                                    
JOK/TIA  TC 8 204,52                          8 204,52                         -                                    
JOK/APH 8,20                                    8,20                                   -                                    
JOK/CLK (KLIK) 1 070,49                          856,39                             214,10                          
JOK/CZP TC 1 620,15                          1 620,15                         -                                    
JOK/ISP 322,50                              322,50                             -                                    
JOK/KCL 43,65                                 35,63                                8,02                                
JOK/PP 1 736,99                          1 736,99                         -                                    
JOK/PPO 381,93                              381,93                             -                                    
KCČ 286,50                              286,50                             -                                    
KDP 803,85                              574,18                             229,67                          
Modelátor 1 929,71                          1 929,71                         -                                    
ŘSL 1 080,78                          1 080,78                         -                                    
SAP ERP (FI) 330,75                              330,75                             -                                    
SAP ERP (HR) 1 055,55                          1 055,55                         -                                    
SAP FSCD 26,04                                 26,04                                -                                    
SKRIPTOVAČ 2 169,27                          1 807,73                         361,55                          
SPS 255,00                              255,00                             -                                    
SSČP 62 867,26                       62 867,26                      -                                    
SUP-ISP 1 237,50                          1 102,50                         135,00                          
TaxExpert 372,91                              372,91                             -                                    
TIA TL 1 217,79                          811,86                             405,93                          
WEPOS 17 707,24                       17 707,24                      -                                    
SUMA 187 746,26                   170 813,33                  16 932,93                  

Aplikační služby

Náklady - výpadky 

stávajícího systému v 

tis.Kč

Náklady - výpadky 

nového systému v 

tis.Kč

Úspora v tis.Kč



PŘÍLOHA 8

Rozvaha v (mil. Kč) Poznámka 2008 2009 2010

Aktiva celkem F 174550,20 180161,70 183167,00

1 Nehmotný majetek F.1 2 817,60 2 834,60 2 886,00

1.1 Goodwill F.1.1 1 374,00 1 323,00 1 273,00

1.2 Ostatní nehmotná aktiva F.1.2 1 443,60 1 511,60 1 613,00

2 Hmotný majetek F.2 499,7 448,8 432

2.1 Provozní nemovitosti F.2.1 107,2 115,3 117,00

2.2 Ostatní hmotná aktiva F.2 392,5 333,5 315,00

3 Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách F.3 8567,1 9264,6 10276

4 Investice F.4 143702 153120,3 155647

4.1 Investice do nemovitostí F.4.1 83,9 85,1 1 889,00

4.2 Majetkové účasti v dceřiných a přidružených společnostech F.4.2 1 458,40 8,6 6,00

4.3 Finanční aktiva držená do splatnosti F.4.3 158,7 87,5 0,00

4.4 Půjčky a pohledávky F.4.4 17 450,80 21 651,10 13 173,00

4.5 Finanční aktiva určená k prodeji F.4.5 70 076,40 95 211,10 103 507,00

4.6 Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů F.4.6 54 473,80 36 076,90 37 072,00

       z toho finanční aktiva investičního životního pojištění F.4.6 1 810,30 3 450,10 7 205,00

5 Pohledávky F.5 13833,7 8866,4 11831

5.1 Pohledávky z přímého pojištění F.5 6 010,20 3 706,90 2 931,00

5.2 Pohledávky ze zajištění F.5 1 908,60 3 008,20 1 946,00

5.3 Ostatní pohledávky F.5 5 914,90 2 151,30 6 918,00

6 Ostatní aktiva F.6 3794,5 5087,3 1344

6.1 Dlouhodobá aktiva nebo vyřazovaná skupina držená k prodeji F.6.1 276,4 3 877,80 0,00

6.2 Časové rozlišení pořizovacích nákladů F.6.2 1 968,80 790,9 801,00

6.3 Odložené daňové pohledávky F.6 111 112 178,00

6.4 Daňové pohledávky F.6 1 129,50 68,2 36,00

6.5 Ostatní aktiva F.6 308,8 238,4 365,00

7 Peníze a peněžní ekvivalenty F.7 1335,6 539,7 751

(mil. Kč) Poznámka 2008 2009 2010

Pasiva celkem F.8 174550,2 180161,7 183167

1 Vlastní kapitál F.8 17604,2 23139,6 24253

1.1 Vlastní kapitál náležející akcionáři Skupiny F.8 17592,7 23119,6 24186

1.1.1 Základní kapitál F.8 4 000,00 4 000,00 4 000,00

1.1.2 Nerozdělený zisk a fondy F.8 13 592,70 19 119,60 20 186,00

1.2 Vlastní kapitál náležející menšinovým akcionářům Skupiny F.8 11,5 20 67

2 Ostatní rezervy F.9 2339,1 2056 1875

3 Závazky z pojištění F.10 95225,5 89449,4 91124

4 Finanční závazky F.11 49032,7 51218,9 56663

4.1 Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo 

výnosů F.11 1 878,80 1 460,60 676,00

4.2 Ostatní finanční závazky F.11 47 153,90 49 758,30 55 987,00

5 Závazky F.12 8168,2 8402 7242

5.1 Závazky z přímého pojištění F.12 2 694,20 2 130,30 1 985,00

5.2 Závazky ze zajištění F.12 3 715,60 4 934,40 3 884,00

5.3 Ostatní závazky F.12 1 758,40 1 337,30

6 Ostatní závazky F.13 2180,5 5895,7 2010

drženými k prodeji F.6.1 0 2 190,00 0,00
6.2 Odložené daňové závazky F.13 135,9 77 125,00

6.3 Daňové závazky F.13 123,9 1 638,10 0,00

6.4 Ostatní závazky F.13 1 920,70 1 990,60 1 885,00



PŘÍLOHA 9

Výkaz zisku a ztrát v (mil. Kč) Poznámka 2008 2009 2010

1 Výnosy celkem 42 667,50 39 113,20 37 325,00

1.1 Zasloužené pojistné očištěné o podíl zajistitele F.14 41 137,90 27 800,90 26 828,00

1.1.1 Zasloužené pojistné F.14 44 030,80 39 099,80 37 664,00

1.1.2 Pojistné postoupené zajistitelům F.14 -2 892,90 -11 298,90 -10 836,00

1.2 Výnosy z poplatků a provizí a výnosy z poskytování finančních služeb F.15 136,40 99,10 217,00

výkazu zisku a ztráty F.16 -6 758,50 4 381,20 2 673,00

       z toho čisté výnosy z finančních investic investičního životního pojištěníF.16 -468,40 71,00 45,00

1.4 Výnosy z dceřiných a přidružených společností F.17 1 288,50 166,70 0,00

       z toho podíl na zisku nebo ztrátě přidružené společnosti oceňované ekvivalenční metodouF.17 -134,50 117,90 0,00

1.5 Výnosy z ostatních finančních nástrojů a investic do nemovitostí F.18 4 561,90 6 132,80 7 116,00

1.5.1 Úrokové výnosy F.18 3 067,90 3 907,20 4 003,00

1.5.2 Ostatní výnosy F.18 112,50 131,80 269,00

1.5.3 Realizované zisky F.18 1 381,50 2 093,80 2 844,00

1.6 Ostatní výnosy F.19 2 301,30 532,60 491,00

2 Náklady celkem -41 824,20 -29 690,30 -29 999,00

2.1 Čistá výše nákladů na pojistná plnění F.20 -25 880,00 -18 809,80 -19 858,00

2.1.1 Náklady na pojistná plnění F.20 -27 526,80 -24 273,10 -26 315,00

2.1.2 Podíl zajistitelů na nákladech na pojistná plnění F.20 1 646,80 5 463,30 6 457,00

2.2 Náklady na poplatky a provize a náklady na poskytování finančních služebF.21 -620,40 -512,90 -440,00

2.3 Náklady vyplývající z majetkových podílů v dceřiných F.17 -370,6 -647,5 0

2.4 Ostatní náklady na investice a investice do nemovitostí F.22 -3 469,90 -1 546,60 -1 647,00

2.4.1 Úrokové náklady F.22 -154,80 -578,00 -1 046,00

2.4.2 Ostatní náklady F.22 -18,30 -9,00 -51,00

2.4.3 Realizované ztráty F.22 -801,40 -362,00 -409,00

2.4.4 Nerealizované ztráty a ztráty z trvalého snížení hodnoty F.22 -2 495,40 -597,60 -141,00

2.5 Pořizovací a administrativní náklady F.23 -9 841,80 -6 836,90 -6 749,00

2.5.1 Provize a ostatní pořizovací náklady F.23 -6 198,30 -3 479,20 -3 512,00

2.5.2 Náklady na správu finančních aktiv F.23 -336,70 -268,60 -299,00

2.5.3 Ostatní administrativní náklady F.23 -3 306,80 -3 089,10 -2 938,00

2.6 Ostatní náklady F.24 -1 641,50 -1 336,50 -1 305,00

Změna v čistých aktivech náležejících podílníkům 342,90 -149,60 -97,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 1 186,20 9 273,30 7 229,00

Daň z příjmů F.25 -391,40 -1 384,30 -1 154,00

Zisk z ukončovaných činností po dani F.6.1 840,10 941,40 3 829,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 1 634,90 8 830,40 9 904,00

Výsledek hospodaření náležející akcionáři Skupiny 1 637,00 8 826,50 9 893,00

Výsledek hospodaření náležející menšinovým akcionářům -2,10 3,90 11,00



PŘÍLOHA 10 – Částečná finanční analýza ČP 

 Stejně jako každý podnikatelský subjekt se Česká pojišťovna a.s. kromě svého 

hlavního poslání, minimalizovat dopady z nahodilých událostí, snaží o maximalizaci svého 

zisku. Následující ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE), celkových aktiv (ROA) jsou 

vyčísleny v tabulce 1. 

Tabulka 23 - Ukazatel Rentability a ukazatel zadluženost 

Hodnoty z účetních výkazů 

Rok 

                      2 008                           2 009                           2 010     

EBIT 
 2 230,4     9 273,3     7 229,0    

Vlastní kapitál 
 17 520,0     23 139,6     24 253,0    

Investice 
 143 702,2     153 120,3     155 647,0    

Úrokové náklady 
-154,8    -578,0    -1 046,0    

Daň z příjmu 
-664,5    -1 384,3    -1 154,0    

EAT 
 1 565,9     8 830,4     9 904,0    

Aktiva celkem 
 174 491,2     180 161,7     183 167,0    

ROE 
8,94% 38,16% 40,84% 

ROA 
1,28% 5,15% 3,95% 

Koeficient samofinancování 
10% 13% 13% 

Úrokové krytí 
 8     16     7    

 

ROE je jedním ze základních ukazatelů pro investory, neboť zahrnuje poměr, zda 

vlastní kapitál přináší dostatečně velký zisk. Vypovídající schopnost tohoto ukazatele 

promítá, zda v sledovaném období vzrostl více vlastní kapitál nebo čistý zisk. V České 

pojišťovně se hodnota tohoto ukazatele pohybuje v rozmezí 8,94 % - 40,48 %, viz tabulka 1. 

Velký nárůst v roce 2009 a 2010 společnost zaznamenala díky celkovému nárůstu zisku. 

ROA tento ukazatel udává poměr celkových vložených prostředků k zisku před 

zdaněním a úroky (EBIT). Ukazatel sleduje, zda je vložený kapitál bez ohledu na jeho původ 

dostatečně zhodnocován. Ukazatel ROA zaznamenal stejný nárůst v roce 2009 a 2010, viz. 

tabulka1. Tyto hodnoty byly ovlivněny celkovým nárůstem EBIT. Mezi zkoumanými 

ukazateli byl zachován poměr, tj ROE>ROA, což ve sledovaném období 2008 – 2010 bylo 

splněno, tedy ČP efektivně využívá cizí zdroje. 



Koeficient samofinancování ve všech zkoumaných letech překračuje hranici  10 %. 

Tato hranice vypovídá o tom, že aktiva společnosti jsou financovány vlastním kapitálem ze 

1/10. Doporučená hodnota tohoto ukazatele >40 % charakterizuje příznivou finanční situaci 

společnosti. Z tohoto výsledku vyplývá, že společnost financuje výraznou většinu svých aktiv 

z cizích zdrojů a je na nich závislá.  

Ukazatel koeficientu úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát převyšuje zisk placené 

úroky. Doporučná hranice pro tento ukazatel je hodnota 3. Čím vyšších hodnot je dosaženo, 

tím lepší výsledek společnost prokazuje. Dle dosažených hodnot za sledované období 2008 - 

2010 se společnost stále pohybuje nad průměrnou hodnotu „fungujícího podniku“. Tento 

trend je velmi příznivý a je z něho patrné, že společnosti nehrozí v blízké době finanční potíže 

ani celkový úpadek. 

Tabulka 1 - Vybrané ukazatele pro finanční analýzu komerčních pojišťoven 

Hodnoty z účetních výkazů 

Rok 

                      2 008                           2 009                           2 010     

Peníze a pěněžní ekvivalenty 1335,6 540 751 

Akcie a ostatní CP s proměnlivým výnosem 123 787 128 490 133 746 

depozita u finančních institucí 14 805 30 585 25 004 

Likvidní prostředky celkem 139 928 159 615 159 501 

Technické rezervy 92 681 88 948 90 504 

Čisté zasloužené pojistné 28558 27801 26828 

Vlastní kapitál 17604,2 23139,6 24 253 

Závazky 8168 8402 7242 

Přiměřenost likvidních prostředků 66% 56% 57% 

Investice/technické rezervy 155,05% 172,15% 171,98% 

Solvency ration 61,64% 83,23% 90,40% 

Společnost dle ukazatele Přiměřenost likvidních prostředků vykazuje dostatek 

likvidních prostředků. Po celou dobu se hodnoty tohoto ukazatele pohybují pod doporučenou 

hodnotu, viz. tabulka č. 2. Dle agentury Standard & Poor´s by se hodnota pohybovat pod 100 

%. Pokud je hodnota nad 100 %, pojišťovna vykazuje zřejmě nedostatek likvidních 

prostředků na pokrytí nečekaných pojistných plnění. Problematika tvorby technických rezerv 

je v ČP velmi složitá. Technické rezervy jsou členěny do několika tříd, kde každá z nich má 

jinou hranici významnosti. 

Solvency ratio ČP dosahuje v období od 2008 – 2010 doporučené hodnoty, tj. 

hodnoty v intervalu 30 % - 50 %. Nejvyšší hodnoty společnost dosáhla v roce 2010, tj. 90,40 



%, kdy hodnota vlastního kapitálu od roku 2008 narostla téměř o 7 mld, viz. tabulka č. 2. 

Tento změna způsobil nárůst ukazatele o 28 % oproti roku 2008. 

 
Podíl investic na technických rezervách vykazuje minimální hodnotu 100 %, tedy 

objem daných investic by měl dosahovat minimálně úrovně technických rezerv. Hodnoty ČP 

tohoto ukazatele se pohybují ve sledovaném období nad rámec doporučné hodnoty. 

Tabulka 2 - Výnosy na akcii 

Hodnoty z účetních výkazů 

Rok 

                      2 008                           2 009                           2 010     

Investice na akcie                              0                                 0                                 0    

Zisk z pokračujících činností (mil. Kč)                          797                          7 885                          6 064    

Zisk z ukončovaných činností (mil. Kč)                          840                             942                          3 829   

Výsledek hospodaření běžného období (mil. Kč)                       1 637                          8 827                          9 893    

Vážený průměrný počet kmenových akcií (ks)                     40 000                        40 000                        40 000    

Výnos na akcii       

Z pokračujících činností (tis. Kč)                            20                             197                             152    

Z ukončovaných činností (tis. Kč)                            21                               24                               96    

Celkem (tis. Kč)                            41                             221                             247    

Výnos na akcii je vypočítán jako podíl výsledku hospodaření běžného období a 

váženého průměrného počtu akcií, viz. tabulka č. 3. V letech 2008 - 2010 nedošlo k žádné 

transakci s akciemi, změně počtu akcií a ani nebyly vydány žádné nástroje, které by mohly 

způsobit změnu akcií. V letech 2008 a 2009 došlo k pětinásobnému navýšení výnosu na akcii. 

Toto zvýšení způsobilo nárůst výsledku hospodaření běžného období z 1637 mil. Kč na 

8 827Kč.  

 

 



PPF Group 

N.V.

(NL)

Generali PPF Holding B.V. - structure as of 31. 12. 2010

PPF Co2 B.V.

(NL)

PPF Co1 B.V.

(NL)

49%

100%100%

CP Strategic 

 Investments 

B.V.

(NL)

Penzijní fond 

České poj., a.s.

(CZ)

Česká 

pojišťovna 

ZDRAVÍ a.s.

(CZ)

Generali PPF 

Asset 

Management 

a.s. (CZ)

Univerzální 

správa 

majetku, a.s.

(CZ)

ČP INVEST 

invest. spol., 

a.s.

(CZ)

ooo 

Fynansovyj 

servis

(RUS)

ČP DIRECT, 

a.s.

(CZ)

Generali PPF 

Services 

a.s.(CZ)

REFICOR 

s.r.o.

(CZ)

CZI Holdings 

N.V.

(NL)

GSL Services. 

s.r.o.

(SLK)

Gradua 

Finance, a.s.

(SK)

CZI Ukraine, 

Pension fund 

administrator

(UA)

Financial 

services

(UA)

Open non-state 

pension fund 

“Garant-

Pension” (UA)

100%

100%

100%

100%

100% 80% (20%)100%

99,9%(0,1%)100%

100%

100%

100%

100%

100%100%100%100%

99,9%(0,1%)99,9%(0,1%)

Generali PPF  

Fund 

Management

(RUS)

Non-State 

Pension Fund 

“Garant”

(RUS)

100%

100%

100%

Europ Assistance 

Magyarország 

Befektetési és 

Tanácsadó Kft.

(HUN)

Generali 

Zakrila Health-

Insurance AD 

(BG)

Európai 

Utazási 

Biztosító Zrt. 

(HUN)

Familio Befektetési 

és Tanácsadó Kft.

(HUN)

Fundamenta-

Lakáskassza 

Lakástakarék-pénztár 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

(HUN)

Generali 

Alapkezelő Zrt.

(HUN)

Generali Biztosítási 

Ügynök és 

Marketing Kft.  

(HUN)

Generali Építő 

és Tervező Kft. 

(HUN)

Generali-Ingatlan 

Vagyonkezelő és 

Szolgáltató Kft.

(HUN)

96%(4%)

98,3%(1,7%)100%61% 26%
88,7%

Generali-

Providencia 

Biztosító Zrt. 

(HUN)

GP Consulting 

Pénzügyi 

Tanácsadó Kft. 

(HUN)

100%

14,9% 74%(26%) 99%(1%)

Generali 

Slovensko 

Poisťovňa a.s.

(SLK)

VUB Generali 

dôchodková 

správcovská 

spoločnost’, a.s.

(SLK)

100%

50%

Generali 

Insurance AD

(BG)

Generali Zakrila 

Medical and Dental 

Center EOOD 

(BG)

Generali 

Insurance Life 

AD 

(BG)

Generali 

Bulgaria 

Holding AD

(BG)

99,9%99,5%

100%

100%

Delta Generali 

Reosiguranje 

a.d.o. 

(SRB)

Akcionarsko društvo 

za upravljanje 

dobrovoljnim 

penzijskim fondom  

DELTA GENERALI

(SRB)

Generali 

Zavarovalnica 

d.d. 

(SLO)

Generali 

Osiguranje d.d. 

(HR)

Delta Generali 

Osiguranje 

a.d.o. 

(SRB)

50,02%

99,9%

100%

99,8%100% 100% 100% 100%

Pankrác 

Services s.r.o.

(CZ)

Generali „Foreign 

Insurance 

Company Inc.“ 

(BY)

35% (65%)

Generali Net 

Insurance 

Broker EOOD

(BG)

100%

Genertel 

Biztosító Zrt.

(HUN)

100%

Generali 

pojišťovna a.s.

(CZ)

Generali Servis 

s.r.o.

(CZ)

Generali 

Penzijní fond 

a.s.

(CZ)

Generali Car 

Care s.r.o.

(CZ)

100%

100%

100%

Generali 

Development 

s.r.o.

(CZ)

100%

Generali 

Towarzystwo 

Ubezpieczen S.A.

(PL)

Generali 

Powszechne 

Towarzystwo 

Emerytalne S.A.

(PL)

Generali Finance 

spólka z ograniczona 

odpowiedzialnoscia

(PL)

Generali 

AutoProgram 

Sp. z o.o.

(PL)

100%

100%

100%

Generali Zycie 

Towarzystwo 

Ubezpieczen S.A.

(PL)

100%100%

GP 

Reinsurance 

EAD

 (BG)

100%

Generali Fond de 

Pensii  Societate de 

Administrare a 

Fondurilor de Pensii 

Private S.A.

(RO)

99,9% (0,1%)

LLC Generali 

PPF General 

Insurance

(RUS)

100%

CJSC "Asset 

management 

company "Generali 

PPF Asset 

Management 

Ukraine"(UA)

99,9907%

Delta Generali 

Holding d.o.o.

(MNG)

51%

Famillio Agent de 

Asigurari Srl 

(Famillio Broker de 

Asigurare 

Reasigurare Srl)

(RO)

100%

Famillio Home 

Finance Broker 

de Credite Srl

(RO)

Famillio Broker 

de Pensii 

Private Srl

(RO)

95%

99,6%

Iberian Structured 

Investments I B.V.

(NL)

S.C. Asigurare 

Reasigurare 

ARDAF S.A.

(RO)

100%

81,05% (18,57%)

Generali PPF 

Holding B.V.

(NL)

Delta Generali 

Life 

(MNG)

Delta Generali 

Non-Life 

(MNG)

100%

100%

JSC "Generali 

Life", subsidiary of 

Assicurazioni 

Generali S.p.A.

(KAZ)

CJSC IC 

GENERALI LIFE 

INSURANCE

(UA)

Generali PPF 

Life Insurance

(RUS)

Assicurazioni 

Generali S.p.A.

(IT)

51%

Generali PPF 

Invest Plc.

(Ireland) *

94%

YU – ID B.V.

(NL)

19%

OOO Tilia 

Asset 

Management

(RUS)

Nadace České 

Pojišťovny

(CZ)

Nadační Fond 

Karlův Most

(CZ)

Nadace 

Národní galerie 

v Praze

(CZ)

Nadace 

pojišťovny

Generali

(CZ)

Autotal 

Biztosítási 

Szolgáltató Kft. 

(HUN)

100%

AUTOTÁL 

Expertize 

Daune Srl.

(RO)

51%

CITY EMPIRIA 

a.s.

(CZ)

100%

ČP INVEST 

Realitní uzavřený 

investiční fond 

a.s. (CZ)

92,6 % (7,4%)

Česká 

pojišťovna a.s.

(CZ)

100 %

S.C. Roumanie 

Assurance 

International S.A.

(RO)

99,99% (0,01%)

* Generali PPF Invest Plc. (IR) je otevřená investiční společnost s proměnlivou kapitálovou strukturou a s oddělenými závazky mezi dílčími podfondy. Podíl České pojišťovny a.s. závisí na podílu investic do jednotlivých fondů. Investice do podílových fondů jsou v účetní závěrce České pojišťovny a.s. vykazovány jako cenné papíry držené k prodeji.
* Generali PPF Invest Plc. (IR) is an open investment company with variable capital structure and with separated liabilities between the individual sub-funds. The share of Česká pojišťovna a.s. depends on the share of investment in each fund. Investments in the funds are in the Česká pojišťovna a.s. financial statements reported as securities being hold for sale.


