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Abstrakt 

 

Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení fungování informačního systému vybrané 

společnosti s podporou nástrojů Business Intelligence v oblasti řízení ekonomických 

a  finančních rizik. Teoretická východiska se zaměřují na využívání nových trendů z oblasti 

BI. Dále teoretická část představuje oblast rizik a jejich řízení. V praktické části bude 

provedena analýza současného stavu konkrétní společnosti. Cílem práce je návrh analytických 

a reportovacích služeb s podporou nástrojů Business Intelligence v oblasti finančních rizik, 

pro jejich efektivnější hodnocení a řízení. 

 

Klíčová slova 

ICT, Business Intelligence, finanční rizika, řízení rizik, analýza  

 

Abstract 

The diploma thesis is focused on the evaluation of inforamtion systems of selected 

company with the support of Business Intelligence tools in the field of economical 

and  financial risks. Theoretical points are focused on the use of new trends in the field of BI. 

Further theoretical part is the area of risk management. The practical part will analyze 

the  current state of a particular company. The aim is to design analytical and reporting 

support services with Business Intelligence tools in financial risk for their effective 

assessment and  management.  
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Úvod 

 

České hospodářství prochází obdobím charakteristickým častými legislativními 

změnami, které mnohdy bez zjevného důvodu podstatně mění podmínky fungování trhu a tím 

i existence podnikatelských subjektů. Poslední léta nutně musí podnikatelské subjekty vnímat 

jako období bez potřebné stability. Samostatnou kapitolou v tomto směru je vývoj cen, který 

je nejvíce vnímán na zvyšující se ceně pohonných hmot a energií. Přes veškeré snahy 

se  Česká Republika nadále potýká s průvodními jevy recese ekonomiky. Stále častěji 

se  setkáváme s tím, že i velké podniky se mohou dostat do nebezpečného ohrožení z důvodu 

působení konkurenčního prostředí a s tím souvisejícího využívání příležitostí k vyplnění 

mezer na trhu. Současným trendem, kterým se zabývají podnikatelské subjekty v mnoha 

odvětvích, se stalo zejména snižování nákladů a snaha udržet vlastní podnikání 

na  životaschopné úrovni. 

S finanční situací podniků úzce souvisí zavádění a využívání nástrojů risk 

managementu. Stále častěji se přechází k proaktivnímu řízení rizik. Jsou zpracovávány 

rozsáhlé, stále sofistikovanější analýzy a modelují se scénáře krizových situací, které mohou 

fingování společnosti výrazně ohrozit. Tyto analýzy ústí v návrhy řešení ke snížení dopadu 

definovaných rizik nebo k jejich eliminaci.  

Tvrdá konkurence v oboru, časová tíseň a obrovská míra zodpovědnosti kladená 

na podnikové manažery a analytiky, to vše utváří prostředí, které vrcholový management nutí, 

aby přijímal rozhodnutí, která balancují až na samotné hranici znamenající pro společnost 

extrémní přínos nebo fatální neúspěch. Pro taková riskantní rozhodování musí mít specialisté 

dostatek relevantních, objektivních a kvalitních informací. Musí být schopni tyto informace 

získat rychle, přesně a s minimem vynaloženého úsilí. Zároveň musí mít možnost získané 

poznatky dále rozvíjet, modifikovat a upravovat, nebo v případě potřeby vytvářet parametry 

úplně nové.  

Ke zpracování diplomové práce, byla vybrána konkrétní společnost a to Synerga a.s. 

Tato společnost se specializuje mimo jiné na poskytování služeb v oblasti řízení, správy 

a  optimalizace provozu objektových technologií. Mezi významné oblasti jejích činnosti patří 

Facility management, Building management systems – systémy inteligentního řízení budovy, 

výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a související elektromontáže a elektroinstalace. 
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Společnost však poskytuje mnohem širší spektrum specializovaných služeb souvisejících 

s technickým zabezpečením provozu budov.  

Společnost realizuje zakázky po celé České Republice. Konkurence v tomto  oboru 

je  silná, přesto se mezi referencemi společnosti objevují partneři jako je např. Fakultní dětská 

nemocnice v Brně, Nemocnice u sv. Anny v Brně, IKEA, VŠCHT v Praze nebo fakulty 

VUT v Brně.  

S využitím teoretických východisek BI bude v závěru práce společnosti navrženo 

rozšíření možností používání a rozvoje stávajícího informačního systému. Spolu s řízením 

rizik očekávám hlavní přínos ve zkvalitnění dosavadních řídících a rozhodovacích procesů. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

 

Informační systémy a jejich využívání se staly nedílnou součástí manažerských 

dovedností a předpokladem pro sestavování relevantních podkladů pro strategické 

rozhodování vrcholového managementu. Využívání nových technologických postupů, práce 

s daty a  informacemi, nevyjímaje nový způsob komunikace, se staly základem pro oblast, 

kterou nazýváme Business Intelligence. Pod tímto názvem se skrývá soubor informačních 

a  komunikačních procesů, metod a aplikací, které podporují analytické a rozhodovací 

činnosti v organizaci. Business Intelligence podporuje reporting, statistické analýzy, prognózy 

a Data mining.  

Diplomová práce je rozdělena do tří základních oblastí. V teoretické části se zaměřuje 

na poznatky z oblasti informačních technologií, rizikového inženýrství a v poslední řadě také 

východisek pro hodnocení současného stavu společnosti pomocí makroekonomických 

a  mikroekonomických ukazatelů.  

Dále následuje analýza současného stavu společnosti Synerga a.s. Tato část obsahuje 

základní informace o společnosti, její postavení na trhu a vyhodnocení konkurenčního 

prostředí. Pomocí ukazatelů z finanční analýzy popíše aktuální stav hospodaření společnosti. 

Nakonec se zaměří na využívání jejího informačního systému.  

V praktické části se soustřeďuje na rozsah informací zpracovaných pro rozhodovací 

procesy managementu a navrhuje jejich doplnění se zaměřením na finanční rizika. Současné 

předkládá návrhy možného rozšíření analýz s využitím dat v informačním systému, 

odvozených od hodnocení finančních rizik. 

Cílem diplomové práce je návrh analytických a reportovacích výstupů s podporou 

nástrojů Business Intelligence, která budou zaměřená na finanční rizika. Tyto analytické 

služby povedou k efektivnějšímu hodnocení a řízení zmíněných rizik.  
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2 Business Intelligence 

2.1 Základní principy 

Business inteligence (BI) představuje celistvý přístup informačních a komunikačních 

technologií (ICT), který podporuje analytické a plánovací činnosti podniků a organizací. Tyto 

přístupy jsou založeny na principu multidimenzionality, tedy umožňují nám pohlížet 

na  danou realitu z několika možných úhlů. (4) 

Podnikoví manažeři a analytici se rozhodují pod časovým tlakem, a přitom mají 

za  přijatá rozhodnutí plnou odpovědnost. Pro svá rozhodnutí tedy potřebují maximum 

relevantních objektivních informací, které budou dostupné rychle a s minimem vynaloženého 

úsilí. Zároveň ale předpokládají možnost rychle formulovat požadavky nové nebo upravovat 

ty původní tak, aby odpovídaly aktuální situaci. (4) 

Termín BI není ani v dnešní době, téměř po čtyřiceti letech existence a používání 

v teorii a praxi, pevně zaveden. Jeho zakladatel Howard J. Dresner jej popsal jako „sadu 

konceptů a metod určených pro zkvalitnění rozhodnutí firmy“, při čemž důraz kladl na využití 

datové analýzy, reportingu a dotazovacích nástrojů, které uživateli pomáhají se syntézou 

potřebných a užitečných informací. Účelem BI je napomoci uživatelům při rozhodování 

a dotazování, zároveň podporuje reporting, statistické analýzy, vytváření prognóz a Data 

Mining. (4, str. 18) 

Analytičtí odborníci také definují BI jako systém, který je založený na souhrnu 

praktických znalostí a informacích o podniku, které získávají prostřednictvím a za pomoci IT 

technologií. Tyto technologie jsou pouze prostředky k tomu, vytvořit z dat využitelné 

informace. Jedna z teorií – On-Line Analytical Processing (OLAP) -  charakterizuje BI jako 

sběr a analýzu dat. Cílem tohoto procesu je zprostředkovat hlubší porozumění změnám, které 

v organizaci nastávají a vytvořit prostor pro možnost na tyto změny reagovat. (12) 

Z výše uvedených příkladů specifikace můžeme tedy BI definovat jako veškeré 

procesy, aplikace a technologie, které organizace využívá k rychlému a účinnému 

rozhodování při usměrňování vnitřních řídících a ekonomických procesů. Jsou postaveny 

na principech multidimenzionálních pohledů na podniková data, podporují jejich 

vyhodnocování a analýzu, slouží jako prostředky, které napomáhají jejich plánování.  
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Do nástrojů a aplikací Business Inteligence bývají nejčastěji zahrnuty: (4, str. 19) 

 Dočasná a operativní úložiště dat 

 Datové sklady 

 Reporting 

 Manažerské aplikace 

 Dolování dat 

 Nástroje pro zajištění kvality dat, aj. 

Výčet nástrojů a aplikací nám umožňuje BI chápat jako rámec sahající od 

manažerských aplikací po reporting. BI je široce provázána s celou strukturou informačních 

systémů a čerpá z nich nejrůznější potřebná data. S těmito daty dále pracuje s využitím 

dalších vlastních informací. Po jejich zpracování putují data v upravené podobě zpět 

do  systému. Využití možností, které BI poskytuje, znamená pro organizaci kvalitní řízení, 

schopnost rychlé reakce na změny, možnost ovlivňovat výkonnost a v neposlední řadě udržet 

konkurenceschopnost.  

2.2 Architektura a jednotlivé vrstvy v Business Intelligence 

Uspořádání jednotlivých komponentů Business Intelligence (BI) není pevně 

stanovené. Naopak toto uspořádání se může výrazně lišit a vždy odpovídá aktuálním 

potřebám uživatele. Existují koncepce jednoduché, ale také vysoce sofistikované, 

technologicky a  v neposlední řadě finančně náročné.  

Po letech vývoje se v oblasti řešení BI ustálila obecná koncepce architektury. Sama 

tato koncepce ovšem má několik vývojových větví. Aplikace této koncepce se různí podle 

konkrétních potřeb uživatele. (4) 
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Obrázek 1: Obecná koncepce architektury BI (Zdroj: 4) 

  

V rámci obecné koncepce architektury BI identifikujeme vrstvy s tímto obsahem: 

Extrakce, transformace, čištění a nahrávání dat 

Data jsou sbírána ze zdrojových systémů a jsou přenesena do vrstvy pro ukládání dat 

v řešení BI. V případě zdrojového systému se nejedná pouze o vnitřní systémy společnosti 

(systémy pro podporu personálního a finančního oddělení, CRM systémy), ale i o externí 

systémy společnosti (statistická data nebo databáze podnikatelských subjektů, registry 

daňových subjektů, telefonní seznamy, atd.). K přenosu dat dochází v různých intervalech, 

přímo závislých na potřebách organizací, většinou se jedná o denní, týdenní nebo měsíční 

období. (4) 

Ukládání dat 

Tato vrstva zajišťuje ukládání, aktualizace a správu dat, která budou dále zpracována 

při analýzách BI. K ukládání využíváme tří druhů dat, jsou to interní, externí a osobní data.  

Extrahovaná data ze  zdrojových systémů přechází do datových skladů a to buď přímo, nebo 
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přes dočasná úložiště dat.  Datové sklady pojmou velké množství dat, obsahují data za dlouhá 

období a vložená data nelze měnit.  

Analýza dat 

Sem spadají činnosti spojené s vlastním zpřístupněním dat a jejich analýzou jako je 

reporting, Data Mining a systémy OLAP.  

Reporting pro tyto potřeby bude spojován s vytvářením dotazů, poskytuje tedy výstupní 

informace pro nižší nebo střední úroveň řízení v podobě výkazů nebo přehledů.  

Data Mining (dolování dat) pracuje na základě speciálně vytvořených algoritmů, které nejsou 

předem definované. Slouží manažerům k vyhledávání nových příčinných souvislostí 

a  získávání strategických zkušeností při využití velkého množství dat. Dolování dat 

je  založeno na velkém množství matematických a  statistických technik. Jeho předností je, 

že  úlohy jsou prováděny automaticky podle předem určených algoritmů a tak může být 

využíván různými uživateli a nejen specialisty z řad statistiky. 

OLAP systémy jsou založeny na koncepci multidimenzionálních databází. Hlavním 

principem je několikadimenzionální tabulka, která rychle a pružně umožňuje měnit dimenze, 

s velkým rozsahem dat. (4) 

Prezentační vrstvy 

Slouží ke komunikaci komponentů řešení BI s koncovými uživateli. Tady dochází 

ke  sběru požadavků pro analytické operace a prezentaci jejich výsledků – analýzy, plány 

či  manažerská rozhodnutí. V těchto vrstvách jsou vytvářeny aplikace, tvořící sémantickou 

vrstvu, které v sobě integrují nejdůležitější datové zdroje systému významné pro řízení. Jsou 

koncipovány jako uživatelsky nenáročné, srozumitelné a lehce ovladatelné. 

Oborová znalost 

Poslední vrstva, která spadá do obecné koncepce architektury, definovaná jako znalost 

oborového prostředí a jeho fungování na jedné straně a znalost dostupných technologií BI 

pro  danou oblast na straně druhé. Znalost fungování prostředí dodávají pravidla zaměstnanci 

uživatele, zatímco možnosti technologií, které nabízí BI a jejich plné využití jsou doménou 

dodavatelské společnosti. (4) 

Celkové řešení Business Intelligence nabízí širokou škálu komponent, které je možné 

kombinovat. Konečná podoba a její složitost je dána konkrétními podmínkami, které 
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podnikatelský subjekt či organizace veřejného sektoru požadují. Stejně jako neexistuje jediná 

koncepce architektury, neexistuje standardní řešení pro BI jako celku. 

2.3 Řízení projektů a aplikací BI 

Tvorba aplikací BI neznamená jen řešení problémů technických případně logistických, 

ale zasahuje také do oblasti organizační a personální. Proces zavádění nového informačního 

systému můžeme označit za projekt, který vyžaduje dodržování přesných pravidel a postupů.   

 

2.3.1 Přístupy k řešení 

Existují principiálně tři možné přístupy k aplikaci systémů, které vychází z volby 

použité architektury BI: (4, str. 45) 

 Postupné budování datových tržišť 

 Jednorázové vybudování celkového řešení 

 Přírůstkový přístup 

Postupné budování datových tržišť 

Datová tržiště soustřeďují data, požadovaná od jednotlivých útvarů nebo oddělení 

ve  společnosti. Protože každé oddělení využívá jiná data, různí se tím i využití BI. 

Z předešlého vyplývá, že datové tržiště můžeme považovat za část datového skladu. Data 

v tržištích skladovaná pak tvoří podmnožinu dat uložených v datovém skladu.  

Jednorázové vybudování celkového řešení 

Tento přístup spočívá na vytvoření architektury jednotného datového skladu. Datový 

sklad můžeme charakterizovat jako propojený, subjektově orientovaný, stálý a časové 

rozlišený souhrn dat. Základní charakteristiky datového skladu uvádí tabulka. (4) 
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Tabulka 1. Základní charakteristiky datového skladu (Zdroj: vlastní) 

 

Datový sklad 

Funkce podpora rozhodování 

Data 
rozdělená pole typu aktuální i historická na 

jednom místě, sumarizovaná 

Čas platná historie, časově rozlišený 

Vkládání dat 
nelze je měnit, nevznikají ručním vložením, 

existují celou dobu života datového skladu 

Procesy dotazy koncových uživatelů 

 

Jednorázovým vybudováním celkového řešení chápeme sestavení všech potřebných 

komponent současně. Jedná se o činnosti od formulace strategie až po provoz BI. Skládá se 

z následujících hlavních kroků: (4) 

 Celková analýza a dokumentace všech relevantních uživatelských potřeb 

 Návrh a implementace celkového řešení – vybudování konsolidovaného 

datového skladu a tvorba závislých datových tržišť 

 Následné tvoření dalších datových tržišť, pokud nastane aktuální potřeba 

zadavatele 
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Architektura konsolidovaného datového skladu 

 

Obrázek 2: Architektura konsolidovaného datového skladu (Zdroj: (14)) 

 

Využitím tohoto přístupu k řešení BI docílíme dostatečně flexibilní architektury jako 

základny pro podporu náročných analytických úloh. Vzhledem ke komplexnosti uložených 

dat lze budovat velké množství datových tržišť podle potřeb různých uživatelů. Díky existenci 

datového skladu je možné informace v něm uložené použít i pro jiné typy analytických úloh, 

než pro které byly původně určeny. Rizikem spojeným s využitím tohoto přístupu může být 

změna zdrojových systémů nebo i business požadavků uživatelů jak v rámci projektu, tak ve 

fázi implementace analytického řešení. (4) 

2.3.2 Postavení BI v rámci IS 

Business Inteligence nestojí v rámci celého informačního systému organizace 

odděleně, naopak je silně provázán se všemi ostatními aplikacemi tohoto systému a s nimi 

tvoří jeden celek. Všechny jeho části jsou v neustálém provozním souladu a rozvíjejí se 

v návaznosti na ostatní.  
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Na úlohy spojené s implementací a řízením BI nahlížíme ve dvou úrovních: (4, str. 54) 

 Řízení celého informačního systému 

 Řízení jednoho projektu BI  

 

 

Obrázek 3. Úlohy řízení BI (Zdroj: 4) 

 

Řešení úloh BI je realizováno jako struktura, která je součástí řízení podnikových IT 

systémů a je rozložena mezi šest základních oblastí: 

 BI v rámci celkového obrazu strategického řízení organizace 

 Plánování, schvalování a koordinace projektů IS 

 Řízení služeb a v jejich rámci i služeb BI 

 Řízení zdrojů finančních, personálních, datových i technologických 

 Řízení projektů BI 

 Řízení provozu aplikací BI v rámci řízení IS 

2.4 Řízení projektů BI 

Hlavním účelem projektů BI je dosažení potřebné funkcionality a kvality výsledných 

aplikací. Projekty musí být obsahově, časově i organizačně provázány na ostatní projekty 

a  splňovat podmínky co nejefektivnější spotřeby zdrojů. 
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Úlohy v rámci projektů mohou být řešeny dvěma různými způsoby. První způsob 

spočívá v řešení úloh přímo na bázi programového balíku. Stávající aplikační software 

v  sobě obsahuje i funkce pro podporu analýz, plánování a rozhodování. Druhý způsob 

využívá speciální software pro BI. Tento software zahrnuje předem připravené aplikace, 

nebo jsou aplikace vytvářeny na míru s využitím vývojových nástrojů. 

Řešení řízení BI projektů má dnes především přírůstkový charakter. Jeho 

posloupnost zobrazuje následující obrázek: 

 

 

Obrázek 4. Specifikace přírůstku (Zdroj: 4) 

 

2.4.1 Specifikace přírůstku 

Účelem přírůstku je vytvořit takové zadání řešení, které by odpovídalo potřebám 

organizace. Rozšíření stávajících aplikací o nové musí respektovat celkovou koncepci řešení. 

Vstupem pro vymezení přírůstku jsou nové požadavky koncových uživatelů na funkčnost BI. 

Mezi podstatné vstupy jsou zahrnuty kromě nových business plánů také plán projektů IS a 

vyhodnocení aktuálního stavu dosavadních aplikací. Na základě jejich posouzení je 

formulováno zadání pro nový přírůstek. 

Vyhodnocení aktuálního stavu 

Vychází ze zhodnocení aktuálního stavu provozu BI. Jsou zkoumány jednotlivé 

komponenty podle předložené dokumentace a určeny klíčové problémy a omezení, které 
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s jejich fungováním souvisí. S předložením návrhu jejich technologického nebo aplikačního 

rozvoje souvisí i výsledná aktualizace celé provozní dokumentace. Další částí vyhodnocení 

současného stavu je analýza nových požadavků, které mají podobu otázek, na které mají BI 

aplikace dát uživatelům odpovědi. Běžně se uplatňuje postupné upřesňování a detailizování 

v průběhu řešení jednotlivých přírůstků.  

Specifikace dalšího rozvoje 

Na základě všech analyzovaných vstupů budou dosavadní postupy verifikovány 

popřípadě upraveny podle potřeb a bude zajištěna jejich potřebná synchronizace např. 

s projekty nových modulů. Výsledkem bude podklad pro zadání přírůstku.  

Definování přírůstku 

Dosavadní rozbor všech vstupů umožní vytvořit dokument přírůstku BI. Ten bude 

obsahovat údaje o cílové skupině uživatelů, cílech přírůstku a jiné identifikační a organizační 

náležitosti. Součástí dokumentu bude zároveň určení způsobu realizace tohoto přírůstku.  

Harmonogram 

Nepostradatelným doplněním zadání je také časový a nákladový plán realizace 

přírůstku. Po schválení celého návrhu zadání je dokumentace k projektu zkompletována 

a  slouží jako vstup do dalších fází řešení.  

Zatím co o řízení projektů se stará především uživatel, analýzu BI řešení má už dnes 

převážně na starosti dodavatel. Náplní této analýzy je posoudit aktuální uživatelské 

požadavky a záměry, které byly formulovány v dokumentaci přírůstku a následně zhodnotit 

datové zdroje, které k přírůstku mají být použity. Na základě zhodnocení těchto vazeb je 

potřeba zjistit, jaká data mají být použita a jak je třeba je zakomponovat do systému, 

aby  optimálně vyhovovala novým požadavkům uživatelů. Tyto činnosti o pak vyústí 

v konečný návrh modelu pro BI. 
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3 RIZIKO 

3.1 Oblasti rizika 

Od počátku existence se lidé setkávají s rizikem a rozhodováním o něm, aniž by tyto 

procesy nějak pojmenovávali. Riziko a jeho ovládání zasahuje do řady základních oborů, jako 

jsou technické, finanční a obchodní, pojišťovnictví, sociální a mnoho jiných.  

Věda, která se zabývá zkoumáním rizika, rozlišuje dvě základní oblasti, které 

se  navzájem prolínají (8, XVI): 

 Rizikové inženýrství – převládají v něm prvky technické, matematické modelování, 

pravděpodobnostní analýzy, finitní matematika a jiné exaktní disciplíny. Rizikové 

inženýrství se zabývá technickými stránkami řešení problémů rizik a jejich 

hodnocením, jeho součástí je i analýza rizik. 

 Management rizika – dominují mu ekonomické přístupy k identifikaci jevů 

vystavených nejistotám nebo neurčitostem, je zaměřen na stránky řízení a ekonomiky 

organizací.  

 

Tyto obory by však neexistovaly jeden bez druhého. Bez rizikového inženýrství nelze 

rizika analyzovat, bez managementu rizika zase inženýrství postrádá svého smyslu. 

Management rizika tedy čerpá z výsledků, které jsou mu prostřednictvím rizikového 

inženýrství poskytovány a naopak dává rizikovému inženýrství další požadavky a podněty. 

Dělící linie obou oborů vychází z jejich cílů, které dostaly při jejich definování. Zatímco 

rizikové inženýrství dodává podklady k rozhodování o riziku, management rizika se věnuje 

jeho interpretaci a tvorbě postupů směřujících k omezení rizika nebo jeho úplně eliminaci (8) 

 

3.2 Definice rizika 

Neexistuje jednotná definice rizika, která by se používala. Tento pojem je vysvětlován 

různými způsoby. Ve většině případů má riziko negativní odstín.  Může jít o: 

 Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty 

 Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení 

 Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků 
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 Pravděpodobnost jakéhokoli výsledku odlišného od výsledku očekávaného 

 Situace, kdy rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení pravděpodobnosti 

 Nebezpečí negativní odchylky od cíle 

 Nebezpečí chybného rozhodnutí 

 Možnost vzniku ztráty nebo zisku 

 Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva 

 Střední hodnota ztrátové funkce 

 Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému 

 

3.3 Druhy rizik 

Stejně jako odlišnost oborů, ve kterých je definováno riziko, existuje taky mnoho jeho 

druhů. V ekonomii je riziko spojováno s nejednoznačností průběhu nebo jednotlivých 

výsledků ekonomických procesů. Riziko lze definovat v různých rovinách a pak jej můžeme 

dělit: (5, str. 48) 

 politické 

 bezpečnostní 

 právní 

 odpovědnostní za škodu 

 specifická rizika – pojišťovací, manažerská, finančního trhu, odbytová, aj.  

S rizikem je spojováno mnoho dalších pojmů. K důležitým vlastnostem patří 

neurčitost výsledku rizika – tedy existence alespoň dvou možných variant řešení, přičemž je 

třeba brát v úvahu možnost, že  alespoň jeden z výsledků je nežádoucí – přitom se nemusí 

primárně jednat o ztrátu, ale i o případ výnosu, který je menší než očekávaný. (7) 

 

3.4 Riziko z pohledu finanční teorie 

Finanční teorie vysvětluje riziko jako kolísání hodnot okolo očekávaných hodnot 

za  působení mnoha faktorů předvídatelných i těch nepředvídatelných. Mezi nejdůležitější 

rizika patří riziko portfolia cenných papírů, úvěrové riziko, tržní riziko. Finanční rizika nelze 

v řídící sféře opomínat, malé organizace se proto svěřují do péče finančních poradců, velké 

společnosti musí tuto oblast zařadit do svého systému managementu rizika. (8) 
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Finanční riziko je obvykle ovlivněno třemi faktory, a to: (7) 

 Subjektem, kterému hrozí ztráta 

 Aktivum nebo příjem, jejichž snížení jsou příčinou ztráty 

 Hrozba, která může ztrátu zavinit  

Finanční rizika bývají nejčastěji spojována s ohrožením likvidity společnosti a dalšími 

riziky, která mají negativní vliv na cash-flow z finančních operací. Při zkoumání rizika je 

brána v potaz také možnost platební neschopnosti společnosti, kterou může vyvolat nevhodná 

struktura vlastního a cizího kapitálu. Riziko insolventnosti zahrnuje též situace, 

kdy  společnost využívá formy financování, které si vynucují fixní platby (splátky a úroky 

z úvěru, splátky obligací, atd. Výše finančního rizika tudíž roste s objemem cizího kapitálu. 

Finanční rizika můžeme rozčlenit: 

 Likviditní riziko – nedostatek finančních prostředků bude znamenat neschopnost 

společnosti dostát svým závazkům 

 Riziko z finančních operací – na straně aktiv nebo pasiv dojde k finanční ztrátě 

 Úrokové riziko – pravděpodobnost pohybu úrokových rizik bude mít za následek 

negativní dopad na finanční výsledek 

 Měnové riziko – zahrnuje negativní dopad při změně směnných kurzů 

 Riziko z finančních operací – pravděpodobnost pohybu cen u finančních derivátů 

 Kreditní riziko – hodnotí především riziko bankovních institucí 

 Daňové riziko – souvisí s výpočtem daňové povinnosti 

 

3.5 Analýza rizik 

Pokud chceme dospět k tomu, abychom význam rizik snižovali, musíme přistoupit 

k procesu jejich analýzy. Jedná se o proces definování hrozeb, stanovení pravděpodobnosti 

s jakou mohou hrozby nastat a jaký budou mít dopad na aktiva. Ta zpravidla zahrnuje: (5, str. 

51) 

 Identifikaci aktiv 

 Stanovení hodnoty aktiv 

 Identifikaci hrozeb a slabin 

 Stanovení závažnosti těchto hrozeb a míru jejich zranitelnosti  
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Při hodnocení rizik bereme v úvahu poškození našich aktivit se všemi důsledky reálné 

pravděpodobnosti výskytu těchto rizik. Výsledky provedeného hodnocení jsou předány 

vedení organizace, jehož úlohou je přijímání potřebných opatření a uskutečňování kroků 

k zamezení výskytu důsledků vyplývajících z těchto rizik. V rámci hodnocení rizik a jejich 

řízení zohledňujeme náklady, potřebné k jednotlivým krokům řešení. (7) 

Pro bližší seznámení se s obecným postupem analýzy rizik shrneme definice 

základních pojmů, které jsou používány. Jedná se o pojmy aktivum, hrozba, zranitelnost 

a  protiopatření.  

Aktivum 

Za aktivum je považováno vše, co má pro subjekt nějakou hodnotu, která může být 

zmenšena nebo úplně zmizet. Může mít hmotnou či nehmotnou podstatu a může jím být 

subjekt sám. Při jeho hodnocení se zabýváme zejména jeho pořizovacími náklady, důležitostí 

pro subjekt, náklady na odstranění škody a rychlostí jejího odstranění.  

Hrozba 

Jedná se o sílu, událost nebo osobu/subjekt, jejíž působení může způsobit škodu nebo 

má negativní dopad na bezpečnost. Pokud se hrozba promění ve škodu, hovoříme o jejím 

dopadu a odvozujeme její náklady.  

Zranitelnost 

Jde o vlastnost aktiva, která umožňuje uplatnění hrozby. Vzniká všude tak, kde 

dochází k interakci mezi hrozbou a aktivem. Základní charakteristikou je její úroveň, která 

se  hodnotí podle citlivosti, tj. náchylnosti aktiva k poškození a kritičností, tj. důležitosti 

aktiva pro podnikatelský subjekt. 

Protiopatření 

Postup nebo prostředek, který zabrání nebo alespoň zmírní působení dané hrozby. Jsou 

navrhována proto, abychom škodě předešli, nebo alespoň zdárně překlenuli její následky. 

Protiopatření je charakterizováno efektivitou a náklady. Efektivita slouží ke snížení účinku 

hrozby, používá se tedy ve fázi zvládání rizik. Do nákladů protiopatření se započítávají 

veškeré náklady na jeho pořízení a zavedení. Vždy směřujeme k optimálnímu výběru 

vhodného opatření s nízkými náklady. (5) 
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3.5.1 Obecný postup analýzy rizik 

Podnikatelský subjekt nikdy neřeší jedno riziko, ale běžné se zabývá větším počtem 

rizik, které pro něj a jeho fungování přestavují hrozbu.  

Na počátku analýzy rizik je třeba stanovit aktiva, která do dané analýzy budou 

zařazena a která ne. Hranici, která tyto aktiva rozděluje, určuje především management. 

Pokud jsou aktiva známá, nastává stanovení jejich hodnoty. Posuzování jejich hodnoty 

se odvíjí od velikosti škody způsobené snížením hodnoty nebo ztrátou aktiva, je tedy 

vyjádřena výší vynaložených nákladů na obnovu nebo opětovné pořízení Do této hodnoty 

je  třeba promítnout také skutečnost, zda je aktivum nahraditelné či nikoli. 

Dalším krokem po identifikaci aktiv a stanovení jejich hodnoty je identifikace hrozeb. 

Vycházíme z předem stanoveného seznamu hrozeb, kde popíšeme jejich zdroje nebezpečí. 

Při  analýze hrozeb se hodnotí každá hrozba vůči každému aktivu. Pokud se hrozba na dané 

aktivum vztahuje, urči se její úroveň a úroveň zranitelnosti aktiva. Ke vztahu „hrozba–

aktivum“ bývá přiřazována hodnota pravděpodobnosti s jakou tento jev může nastat. 

Posledním krokem je měření rizika. Riziko je v každé situaci jiné. Kvantifikaci 

je  možné provést dvěma způsoby. První z nich je pomocí analytických odhadů na základě 

matematických metod s využitím pravděpodobnosti, druhý způsob je vystaven na základě 

empirických odhadů založených na zkušenosti.  

 

3.6 Metody analýzy rizika 

K další práci s rizikem a porovnávání jeho jednotlivých variant je třeba, aby bylo 

měřitelné a nějakým způsobem vyjádřitelné. Na základě těchto veličin rozlišujeme 

kvantitativní a kvalitativní metody analýzy rizika. Používá se buď každá zvlášť, nebo jejich 

kombinace.  

Kvalitativní metody 

Rizika jsou vyjádřena určitým rozsahem hodnot (pomoví bodové stupnice, 

pravděpodobnosti anebo slovně), který je předem stanoven a to kvalifikovaným odhadem. 

Výhodou těchto metod je především jednoduchost a rychlost, jsou ale považovány za více 

subjektivní. Nevýhodou je absence finančního vyjádření, která nedovoluje posoudit 

přijatelnost finančních nákladů nutných k eliminaci hrozby. 
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Kvantitativní metody 

Tyto metody jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z výskytu hrozby a jejího 

dopadu. Nejčastěji bývají tato rizika vyjádřena finanční částkou a to ve formě roční 

předpokládané ztráty. Kvantitativní metody jsou exaktnější než metody kvalitativní, 

nevýhodou je větší náročnost na čas a úsilí. Dále je to také formalizovaný postup, který 

se nezaměřuje na specifika jednotlivých posuzovaných subjektů. Na rozdíl od metod 

kvalitativních poskytují finanční vyjádření rizik.   

 

3.7 Řízení rizik 

Řízení rizik je proces, kdy se subjekt řízení snaží omezit působení dosavadních 

popřípadě i budoucích faktorů rizika. Navrhuje řešení, která by jednak eliminovala negativní 

vlivy, ale zároveň poskytovala možnost využit příležitosti působení vlivů pozitivních. Je to 

tedy proces zkoumající rizika, kterým je podnikatelsky subjekt vystavován. Management 

řízení rizik nejprve analyzuje, poté upravuje a nakonec srovnává preventivní a  regulační 

opatření. 

3.7.1 Princip fungování řízení rizik 

Rozhodující fázi řízení rizik je volba optimálního řešení. Určíme úroveň rizika, 

zhodnotíme ekonomické náklady, které jsou s touto úrovní spojené, a pak porovnáváme 

s jinými variantami. Pokračujeme hodnocením dopadů a analýzou možných důsledků 

rozhodnutí. Konečným krokem je pak závěrečné rozhodnutí o přijetí daného opatření 

na  snížení rizika. (7) 

Základními oblastmi, ve kterých hovoříme o řízení rizik, jsou: (5, str. 72) 

 Technologická rizika 

 Rizika s vlivem na ochranu životního prostředí 

 Finanční rizika 

 Projektová rizika 

 Obchodní rizika 

 Technická rizika 
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3.7.2 Proces řízení rizik ve firmě 

 

 

Obrázek 5. Řízení rizik ve společnosti (Zdroj: 5, str. 76) 

 

Cíle řízení rizik jsou sladěny se strategiemi dané organizace. Jednotlivá rizika jsou 

seřazena do skupin podle stanovené klasifikace. V rámci skupin jsou dle závažnosti rizik 

stanovena finanční rizika jednotlivých klasifikací. Toto ohodnocení rizik je předloženo 

managementu organizace.  

3.7.3 Management rizika 

Jeho cílem je rozhodování o riziku se všemi jeho atributy. Náplní managementu rizik 

se stává: 

 Zjišťování nebezpečí 

 Odhad rizik 

 Rozhodování o riziku 

 Ovládání rizik 

 Vykazování nákladů 

 Informační podpora 

Vznik managementu rizika může být vyvolán vnitřní potřebou organizace, která chce 

omezit zvyšování nákladů nebo snížit existující náklady.  

Druhou možností je vyvolání potřeby existence managementu rizika vnějšími požadavky. 

Tady se jedná o aktivity a podněty z řad investorů a ručitelů.  
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Obecně jsme schopni identifikovat tři základní managementy: 

 Strategický management – zabírá rozhodování o základních principech, které 

teprve nastanou 

 Operační management – plní cíle strategického managementu, na pozadí stojí 

spousta rozhodovacích procesů 

 Management rizika – identifikuje hrozící nebezpečí ve strategickém 

managementu 

Výchozí myšlenkou managementu rizika je proaktivní řízení. To znamená, 

že  odhaduje působení budoucích nebezpečí dříve, než skutečně nastanou a snaží se  takovéto 

budoucí nebezpečí eliminovat. (8) 
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4 Teoretická východiska při posuzování současného stavu 

hodnocené společnosti 

Při posuzování současného stavu konkrétní hodnocené společnosti se využívá různých 

analýz. Pomocí nich jsou hodnoceny faktory, které společnost ovlivňují, nebo nějakým 

způsobem rozvíjí její dané schopnosti. Tyto faktory jsou v rámci jednotlivých analýz 

rozděleny na dvě základní oblasti, a to: 

 Analýza mikroprostředí – jedná se o nejbližší subjekty podniku, nejčastěji 

je  využíváno Porterovy analýzy, analýzy konkurence, SWOT analýzy 

a  analýzy marketingového mixu 

 Analýza makroprostředí – vyhodnocují se zde společenské síly, které 

ovlivňují veškeré účastníky v mikroprostředí, mezi nejčastěji používané 

analýzy patří PEST, SLEPTE, STEP 

Na základě zvolených analýz je společnost schopna dobře poznat okolní prostředí 

a faktory, které jej ovlivňují. Na základě takových poznatků pak může společnost formulovat 

strategii a  zaměřit se na takové činnosti, které pro společnost znamenají rozvoj a prosperitu. 

 

4.1 SLEPTE analýza 

Jedna za základních analýz, které spadají do analýz makroprostředí. V rámci analýzy 

se nemapuje pouze současná situace, ale pozornost se věnuje také otázkám, jak se toto 

prostředí bude či může do budoucna vyvíjet, jaké změny v okolí může předpokládat. 

Jednotlivá písmena z názvu označují kritéria makroprostředí, pomocí kterých je popisováno, 

čím je společnost ovlivňována. Jedná se o faktory: 

 Sociální a demografické 

 Legislativní 

 Ekonomické 

 Politické 

 Technické a technologické 

 Ekologické a přírodní 

 



33 

 

4.2 Porterův pětifaktorový model 

Tento model, náležející mezi analýzy mikroprostředí, předpokládá, že strategická 

pozice podniku je ovlivňována pěti základními faktory.  

 

 

Obrázek 6 Porterův model konkurenčních sil (Zdroj: 2) 

Tento model představuje složení konkurenčního prostředí, ve kterém se společnost 

nachází a sil, které na ni v tomto prostředí působí. Tyto konkurenční síly vyplývají z:  

 rivality mezi konkurenčními podniky,  

 hrozby substitučních výrobků podniků v jiných odvětvích,  

 hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví,  

 vyjednávací pozice dodavatelů klíčových vstupů,  

 vyjednávací pozice kupujících.  

 Při tvorbě strategie musí management s uvedenými faktory počítat a jeho snahou je mimo 

jiné jejich ovlivňování ve vlastní prospěch.  
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5 Analýza současného stavu vybrané společnosti 

5.1 Základní informace o společnosti 

Společnost Synerga a.s. vznikla v roce 1995 splynutím společností Cumulus PV s.r.o. 

a Conis s.r.o. Postupným rozvojem a profilací nabízených služeb v oblasti tepelného 

zabezpečení (technického zařízení budov) a kontroly budov k dnešnímu dni nabízí své služby 

v následujících oblastech: (16) 

 Systémová integrace – inteligentní budovy 

 Měření a regulace 

 Slaboproudé instalace 

 Elektromontáže 

 Topení, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla 

 Plynoinstalace 

 VZT 

 ZTI 

 Chlazení 

 Provoz energetických zdrojů s možností napojení na dispečink 

 Nákup a prodej tepelné energie 

 Revize, kontroly a servis vyhrazených technických zařízení 

 Kontrola a revize protipožárních (EPS) a zabezpečovacích (EZS) systémů 

 Chemické čištění deskových výměníků 

 Servis náhradních zdrojů elektrické energie 

 Energetický management 

 Nepřetržitá havarijní služba 

 Facility Management 

 

Se stále se zvyšujícími nároky objednatelů na komplexnost a ucelenost jednotlivých 

zakázek, poskytuje společnost své služby v celé šíři technického zařízení budov, tj.: (17) 

 zpracování energetických studií 

 zpracování projektové dokumentace 

 dodávku zařízení a přístrojů 
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 kompletující dodávky navazujících zařízení od tuzemských, resp. zahraničních 

výrobců 

 kompletní montáž zařízení včetně dodávky montážního materiálu a rozvaděčů 

 zpracování uživatelského programového vybavení včetně jeho odladění 

 oživení systémů a jejich uvedení do provozu 

 zaškolení personálu obsluhy 

 záruční a pozáruční servis 

 provoz energetických zařízení 

 systémy inteligentních budov 

 

 

5.2 Organizační struktura 

V případě společnosti Synerga a.s. jde o logické seskupování činností, vyvolané 

potřebou odděleného řízení a sledování provozních celků. Pro každou činnost je zařízena 

organizační jednotka – středisko. Činnosti jsou rozděleny do středisek, v čele každého 

střediska stojí vedoucí, který je odpovědný za chod celého střediska. Správu nad veškerými 

středisky zajišťuje Top management.  

 

 

Obrázek 7. Organizační struktura společnosti (Zdroj: vlastní) 

Top management 

Středisko 
administrativa 

Vedoucí střediska 

Středisko servis a 
provoz 

Vedoucí střediska 

Středisko obchod Vedoucí střediska 

Středisko 
technologie 

Vedoucí střediska 

Středisko elektro Vedoucí střediska 

Středisko prodej 
tepla 

Vedoucí střediska 

Středisko projekce Vedoucí střediska 

Středisko logistika Vedoucí střediska 
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5.3 Charakteristika společnosti pomocí základních analýz 

Pomocí vybraných základních analýz bude definováno prostředí, kterým je společnost 

ovlivňována. K analýze makroprostředí poslouží SLEPTE analýza, pro mikroprostředí bude 

využito Porterova modelu. 

5.3.1 SLEPTE analýza  

Tato analýza bývá nazývána analýzou externího prostředí a hodnotí podnik z hlediska 

sociálních, legislativních, politických, ekonomických, technologických a ekologických 

faktorů, které ho ovlivňují. 

Sociální 

Přestože hospodářská recese zasáhla i do tohoto oboru, společnost se vyhnula 

propouštění, pro tuto situaci charakteristickým opatřením a drží téměř nezměněný počet 

zaměstnanců. Navíc od počátku fungování společnosti se tento počet neustále zvyšuje a díky 

poskytování komplexních služeb jsou vytvářena místa další. Zaměstnanci absolvují v rámci 

vzdělávání pravidelná profesní školení a profesní rekvalifikační kurzy, které zajišťují jejich 

osobní rozvoj a samozřejmě zvyšují konkurenceschopnost společnosti v poskytování 

rozšiřujícího spektra služeb.  

Legislativa 

Mezi nejvýznamnější změny, které se promítnou do fungování společnosti, bude 

změněná legislativa u DPH. Vzhledem ke standardnímu využívání pracovněprávních vztahů 

se u společnosti pozitivně projeví změny podnikatelského prostředí vyvolané novelizací 

Zákoníku práce.  

Politika 

Makropolitická situace je aktuálně pro společnost příznivá, Republika je celkově 

politicky stabilní vůči všem důležitým zahraničním partnerům. Společnost není ovlivněna 

politikou v evropském měřítku, protože nenakupuje ani neprodává do jiných zemí a je 

zaměřena na český trh.  

Mikropolitické prostředí je pro společnost akceptovatelné, nemá ambice pomocí lobby 

a jiných aktivit politickou situaci a vliv měnit. Vedení firmy sleduje dění na politické scéně 

a  přemýšlí o směřování firmy i v příštím volebním období (kdy se dá očekávat vzestup 

politických stran levice. Rozhodování vládní garnitury má vliv na společnost v oblasti daní 
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a  to jak přímých tak nepřímých. Návaznost je také na sociální oblast, viz výše. Nicméně tyto 

vlivy se projevují plošně v celém podnikatelském i veřejnoprávním prostředí. 

Lokální politické prostředí je také klidné, firma má sídlo v Bílovicích nad Svitavou, 

kde je aktuálně politická situace stabilní. Kanceláře a provozovna firmy jsou v Brně, kde je 

sice zastupitelstvo v jiném složení, ale také prezentuje potřebnou míru stability. Vzhledem 

k tomu, že firma nemá v úmyslu radikálně měnit své zaměření a činnost, případná změna 

ve  vedení obce/města by na firmu neměla mít zásadní vliv. 

Ekonomika 

Celá Česká Republika je i nadále ovlivňována hospodářskou recesí. Její dopady 

zasahují do každého odvětví a jejími hlavními důsledky zůstává vysoká nezaměstnanost, 

útlum průmyslové výroby a všeobecné snížení poptávky po zboží i službách. 

Stejně tak společnost pociťuje zmíněné dopady ekonomické situace v nižším počtu 

zakázek. Přesto se jí daří plnit realizační a servisní práce u stálých zákazníků a očekává tedy 

postupný návrat k úrovni obratu, který vykazovala před dopadem důsledků hospodářské 

recese na společnost.  

Technologie 

Vzhledem k tomu, že se společnost pohybuje v silně konkurenčním prostředí, snaží 

se  neustále sledovat moderní trendy a v jejich duchu se vyvíjet. Vedení společnosti a všichni 

zaměstnanci v rámci možností navštěvují specializované veletrhy a udržují úzké kontakty 

s výrobci materiálů, strojů a zařízení, které využívají ve své činnosti. Tento postoj firmě 

zajišťuje konkurenční výhodu oproti jiným hráčům na trhu. 

Ekologie 

Nároky na realizaci cílů společnosti jsou neustále konfrontovány s požadavky 

na  udržitelný rozvoj a ekologické dopady její činnosti. Aktuálně je pro firmu důležité 

sledovat směrnice a doporučení Evropské Rady a reakci českých zákonodárců – stanovování 

emisních limitů a regulace trhu s emisními povolenkami. Také předpisy pro dodávku nových 

a likvidaci starých strojů a zařízení jsou sledovány a firma pružně reaguje na jejich plnění. 
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5.3.2 Porterův pětifaktorový model 

Konkurence 

Obecně řečeno se pohybujeme v oboru, který má na trhu výrazné zastoupení, 

konkurenčních společností je opravdu mnoho. Pokud budeme zkoumat společnosti 

s podobným zaměřením, nalezneme jenom v rámci brněnského regionu desítky potenciálních 

konkurenčních společností. Společnost musí dbát na kvalitně odvedenou práci a vysokou 

odbornost při poskytování služeb, aby si tak zajistila, že se klienti budou vracet.  

Hrozba vstupu nových firem na trh 

Jak již bylo zmíněno, hospodářská recese se podepsala na vzniku nových firem 

značnou měrou. Možnost vstupu nových společností na zavedený trh je v této době značně 

omezena. Důvodem je v tomto oboru mj. poměrně vysoká investiční náročnost vstupu 

do  tohoto segmentu trhu. Stávající společnosti si váží svých stálých zákazníků a snaží 

se  s nimi udržovat dlouhodobé partnerství. Souvisí to i s rozšiřováním nabídky 

poskytovaných služeb, jejich komplexností a profesionalitou. 

Dodavatelé 

Společnost dlouhodobě spolupracuje s několika klíčovými dodavateli. Produkty těchto 

výrobců a poskytovatelů služeb tvoří nenahraditelný prvek v souboru činností společnosti.  

Ztráta těchto klíčových dodavatelů by výrazným způsobem zkomplikovala její další 

fungování.  

Odběratelé 

Síla odběratelů se různí s jejich velikostí. Vzhledem k tomu, že se společnost účastní i 

veřejných zakázek a posléze dodávek do veřejného sektoru, je třeba věnovat tomuto trhu 

mimořádnou pozornost jak ve fázi přípravy, tak ve fázi samotného poskytování dodávek a 

služeb. Významnou roli zde hraje vysoká profesionalita managementu, který zpracovává 

nabídky a dohlíží na další průběh pří realizaci veřejných zakázek. I přes tuto jistě extrémní 

náročnost přístupu managementu k části klientely, pohybují se zakázky při posuzování 

rentability v přijatelných hodnotách. 

Hrozba substitutů 

Se silnou konkurencí v odvětví souvisí i hrozba substitutů, proto se společnost snaží 

ve  srovnání s podobnými podniky nezastavit se ve vývoji, v přístupu k zákazníkům volí cestu 

individuálního přístupu tak, aby navrhovaná řešení zákazníkovi stoprocentně vyhovovala jak 
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z pohledu provozního, tak při hodnocení ekonomických parametrů, které jsou jedním 

z hlavních důvodů technologických změn. 

 

5.4 Finanční analýza společnosti 

5.4.1 Analýza trendů 

Analýza trendů v sobě zahrnuje analýzu horizontální, která zkoumá jednotlivé veličiny 

v čase, nejčastěji ve vztahu k minulým účetním obdobím a analýzu vertikální, která studuje 

jejich strukturu.  

Aktiva 

 

Aktiva - absolutní hodnoty 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 42 366 40 070 31 938 

Dlouhodobý majetek 4 261 3 754 4 079 

Oběžná aktiva 28 463 26 650 20 211 

Ostatní aktiva 9 642 9 666 7 648 

Tabulka 2. Aktiva - absolutní hodnoty (Zdroj: vlastní) 

 

AKTIVA 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 142,69% 94,58% 79,71% 

Dlouhodobý majetek 127,61% 88,10% 108,66% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 57,77% 54,83% 165,41% 

Dlouhodobý hmotný majetek 162,19% 99,82% 110,77% 

Dlouhodobý finanční majetek 86,71% 48,90% 63,84% 

Oběžná aktiva 129,38% 93,63% 75,84% 

Zásoby 99,72% 47,31% 95,28% 

Dlouhodobé pohledávky 4,85% 3610,14% 66,98% 

Krátkodobé pohledávky 183,26% 82,81% 68,74% 

Finanční majetek 58,65% 70,87% 211,70% 

Tabulka 3.  Aktiva - horizontální analýza (Zdroj: vlastní) 

 

Celková hodnota aktiv se ve srovnání s minulými obdobími výrazně snížila a to 

na  necelých 32mil korun. Pokles můžeme nejvíce zaznamenat u oběžných aktiv, kde rozdíl 

činí 53%. Hodnota aktiv klesla o výraznou částku 12 mil. korun. 



40 

 

 

AKTIVA 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 10,05% 9,36% 12,77% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 6,80% 4,23% 6,44% 

Dlouhodobý hmotný majetek 76,20% 86,33% 88,01% 

Dlouhodobý finanční majetek 17,00% 9,44% 5,55% 

Oběžná aktiva 67,18% 66,50% 63,28% 

Zásoby 16,04% 8,10% 10,18% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 18,69% 16,51% 

Krátkodobé pohledávky 78,59% 69,50% 63,00% 

Finanční majetek 3,36% 3,71% 10,31% 

Časové rozlišení 22,77% 24,14% 23,95% 

Tabulka 4. Aktiva - vertikální analýza (Zdroj: vlastní) 

 

Dlouhodobý majetek se v procentuálních poměrech změnil jen velmi málo. Výrazný 

podíl na této změně nese dlouhodobý hmotný majetek, který narostl o 12%, oproti tomu 

dlouhodobý finanční majetek zaznamenal výrazný pokles.  

 

OBĚŽNÁ AKTIVA v tis. 

  2009 2010 2011 

Celkem 28 463 26 650 20 211 

Zásoby 4 568 2 161 2 059 

Dlouhodobé pohledávky 138 4 982 3 337 

Krátkodobé pohledávky 22 370 18 524 12 734 

Krátkodobý finanční majetek 1 387 983 2 081 

Tabulka 5. Oběžná aktiva (Zdroj: vlastní) 

 

Přestože podíl oběžných aktiv klesá, stále vysokou měrou převažují. Největší podíl 

na  oběžných aktivech mají krátkodobé pohledávky, které tvoří více jak polovinu jeho 

struktury. V posledních dvou letech nárůst zaznamenaly i dlouhodobé pohledávky. V roce 

posledním došlo pak k více jak dvojnásobnému nárůstu krátkodobého finančního majetku.  
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Obrázek 8. Struktura aktiv (Zdroj: vlastní) 

 

Pasiva 

 

 

Pasiva - absolutní hodnoty 2009 2010 2011 

PASIVA CELKEM 42 366 40 070 31 938 

Základní kapitál 4 200 4 200 4 200 

Vlastní kapitál 15 781 16 945 16 965 

Cizí zdroje 24 969 21 371 13 659 

Ostatní pasiva 1 616 1 754 1 314 

Tabulka 6. Pasiva - absolutní hodnoty (Zdroj: vlastní) 
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PASIVA 2009 2010 2011 

PASIVA CELKEM 142,69% 94,58% 79,71% 

Vlastní kapitál 132,11% 107,38% 100,12% 

Základní kapitál 100,00% 100,00% 100,00% 

Kapitálové fondy 100,00% 100,00% 100,00% 

Rezervní a ostatní fondy 116,23% 93,56% 94,51% 

Hospodářský výsledek minulých let 155,60% 163,21% 113,46% 

Výsledek hospodaření za účetní období 156,61% 33,89% 6,73% 

Cizí zdroje 149,11% 85,59% 63,91% 

Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky     29,59% 

Krátkodobé závazky 158,31% 74,69% 78,01% 

Bankovní úvěry a výpomoci 114,31% 140,24% 25,16% 

Tabulka 7. Pasiva - horizontální analýza (Zdroj: vlastní) 

 

Na straně pasiv se největší změny odehrály u cizích zdrojů, jejich hodnota poklesla 

o  necelých 11 mil. korun. Hodnota vlastního kapitálu i ostatních pasiv zaznamenala jen 

drobné odchylky od stávajícího stavu.  

 

PASIVA 2009 2010 2011 

PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 37,24% 42,28% 53,11% 

Základní kapitál 26,61% 10,48% 24,75% 

Kapitálové fondy 0,04% 0,02% 0,02% 

Rezervní a ostatní fondy 8,75% 7,63% 7,20% 

Hospodářský výsledek minulých let 39,01% 59,30% 67,20% 

Výsledek hospodaření za účetní období 25,29% 7,98% 0,05% 

Cizí zdroje 58,93% 53,33% 42,76% 

Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 0,01% 0,01% 

Krátkodobé závazky 83,98% 73,28% 89,45% 

Bankovní úvěry a výpomoci 16,02% 26,71% 10,54% 

Ostatní pasiva 3,83% 4,39% 4,13% 

Tabulka 8. Pasiva - vertikální analýza (Zdroj: vlastní) 
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Hodnota vlastního kapitálu narostla na 53% a to díky procentuálnímu nárůstu 

hospodářského výsledku minulých let, který se zvětšil téměř o dvojnásobek. Je zřejmé, 

že  společnost používá nerozdělený zisk minulých let jako nástroj vyrovnávající operativní 

(krátkodobé) výkyvy ve vývoji. 

Vývoj hodnot cizích zdrojů je klesající a je způsoben poklesem krátkodobých závazků, 

které tvoří jeho největší část a dosahují výše téměř 90%. Poklesla také hodnota krátkodobých 

úvěrů a to více než o polovinu. Dlouhodobé závazky tvoří zanedbatelnou část cizích zdrojů.  

 

Obrázek 9. Struktura pasiv (Zdroj: vlastní) 

 

Vývoj cizích zdrojů, zejména pokles krátkodobých závazků, který vykazuje větší 

relativní hodnoty než pokles oběžných aktiv, bude mít pozitivní dopad v hodnocení likvidity 

společnosti. 

5.4.2 Poměrová analýza 

 

Poměrová analýza zahrnuje řadu ukazatelů. Tyto ukazatele poskytují informace 

o  zdraví společnosti a jsou dále využitelné k oborovému srovnání společnosti s odvětvovým 

průměrem. Bude využito čtyř základních skupin ukazatelů a to likvidity, aktivity, zadluženosti 

a rentability.  
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Ukazatele likvidity 

 

LIKVIDITA 2009 2010 2011 

Běžná likvidita 1,36 1,70 1,65 

Pohotová likvidita 1,14 1,56 1,49 

Peněžní likvidita 0,07 0,06 0,17 

Tabulka 9. Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní) 

 

Tyto ukazatele udávají míru schopnosti společnosti uhradit stávající krátkodobé 

peněžní závazky, hodnotí sílu společnosti dostát svým závazkům.  

Běžná likvidita vyznačuje momentální schopnost společnosti přeměnit svá oběžná 

aktiva na hotovost. Doporučené hodnoty jsou v rozpěti <1,5-2,5>. Společnost Nižší hodnoty 

by znamenaly, že společnost ke splacení svých závazků musí využít dlouhodobých zdrojů. 

Pohotová likvidita vyjadřuje, jaká část krátkodobých závazků je kryta pouze finančním 

majetkem. Hodnoty by se měly pohybovat kolem <1,0-1,5> bodů. Společnost se pohybuje 

v optimálních mezích těchto hodnot. Tento stav je příznivý pro věřitele společnosti avšak pro 

její majitele tak příznivý není z důvodů neefektivního využití pohotových peněžních 

prostředků.  Peněžní (okamžitá) likvidita vykazuje schopnost společnost „ihned“ dostát 

svým závazkům. Využívá peněz z pokladny či peníze uložené na bankovních účtech.  

Optimální hodnoty okamžité likvidity jsou 0,2 – 0,5. V hodnotách okamžité likvidity 

se  projevuje pozitivní vývoj v platební schopnosti společnosti. Poslední zaznamenaný rok 

se  nejvíce blíží optimálním hodnotám. 

Ukazatele aktivity 

 

AKTIVITA 2009 2010 2011 

Řízení celkových aktiv 2,53 1,58 1,78 

Řízení stálých aktiv 25,11 16,88 13,91 

Doba obratu zásob 15 12 13 

Doba obratu závazků 71 89 78 

Doba obratu pohledávek 76 134 102 

Tabulka 10. Ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní) 
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Obrat aktiv hodnotí množství majetku ve společnosti ve vztahu k tržbám. Společnost 

se pohybuje v rozmezí doporučených hodnot <1,6 – 3,0>, společnost nevlastní více majetku 

než je účelné.  

Doba obratu zásob vykazuje dobré výsledky, zásoby společnost nezatěžují a nejsou 

důvodem vysokých obětovaných nákladů na uskladnění.  

Vzhledem k neustálému tlaku trhu na zvyšování dob splatnosti se hodnoty zvyšující se 

doby obratu závazků a pohledávek nejeví jako závažné. Přesto doba obratu závazků ve výši 

2,5 měsíce by měla být hraniční možností, aby dále nedocházelo ke snižování výnosnosti 

společnosti s doporučením obě tyto zmíněné hodnoty sledovat.  

Ukazatele zadluženosti 

 

ZADLUŽENOST 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 58,94% 53,33% 42,77% 

Stupeň samofinancování 37,25% 42,29% 53,12% 

Debt equity Ratio 1,58 1,26 0,81 

Úrokové krytí 61,42 7,78 0,54 

Tabulka 11. Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní) 

 

Celková zadluženost vyjadřuje míru zadlužení společnosti. Společnost za poslední 

roky vykazuje sestupnou tendenci, může za to pokles hodnoty cizích zdrojů.  

Debt equity ratio představuje hodnotu, kterou cizí zdroje převyšují vlastní kapitál. 

I  z těchto hodnot je zřejmé využívání vlastních finančních zdrojů.  
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Obrázek 10. Financování společnosti (Zdroj: vlastní) 

 

Tento graf velmi dobře ukazuje závislost mezi celkovou zadlužeností společnosti 

a  úrovní stupně samofinancování. Společnost v posledních upouští od využívání cizích 

prostředků a zaměřuje se na financování z vlastních zdrojů. 

 

Ukazatele rentability 

 

RENTABILITA 2009 2010 2011 

Rentabilita aktiv 11,68% 3,38% 0,28% 

Rentabilita vlastního kapitálu 25,30% 7,98% 0,54% 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 31,51% 14,72% 7,54% 

Rentabilita tržeb 4,62% 2,14% 0,16% 

Tabulka 12. Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní) 

 

Všechny hodnoty ukazatelů rentability nevykazují příliš dobré hodnoty. Příčinu 

toho vztahujeme k velikosti hospodářského výsledku, který k poslednímu sledovanému 

období značně poklesl. Zatímco první zkoumaný rok vykazuje průměrné hodnoty všech 

zmiňovaných ukazatelů, poslední roky vedou k trvalému snižování těchto hodnot.  
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5.4.3 Výkaz zisků a ztrát 

Hodnocení vybraných ukazatelů  

 

VZZ       

v tis. 2010 2011 změna +/- 

Výkony 60 025 57 119 -2 906 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 63 371 56 733 -6 638 

Změna stavu zásob -3 346 386 3 732 

Výkonová spotřeba 37 528 34 490 -3 038 

Spotřeba materiálu a energie 26 843 24 480 -2 363 

Přidaná hodnota 22 497 22 629 132 

Osobní náklady 21 169 21 167 -2 

Daně a poplatky 84 87 3 

Tržby z prodeje DHM a materiálu 380 1 274 894 

Ostatní provozní výnosy 829 1 413 584 

Ostatní provozní náklady 806 2 161 1 355 

Provozní výsledek hospodaření 498 254 -244 

Tržby z prodeje cenných papírů 220 0 -220 

Prodané cenné papíry a podíly 216 0 -216 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 1 094 0 -1 094 

Výnosové úroky 111 169 58 

Nákladové úroky 174 170 -4 

Ostatní finanční výnosy 26 6 -20 

Ostatní finanční náklady 206 167 -39 

Finanční výsledek hospodaření 855 -162 -1 017 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 353 92 -1 261 

Tabulka 13. Výkaz zisků a ztrát (Zdroj: vlastní) 

 

Celkové výnosy poklesly o 2,9 mil, přesto zůstávají blízko hranice 60 mil, kterých 

bylo dosaženo v období předcházejícím. Vliv na tuto skutečnost má pokles tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Pokles o více než 6,5 mil vyrovnává změna stavu zásob vlastní 

výroby, která naopak z mínusových čísel posílila o více než 3,7 mil. Výkonová spotřeba 

poklesla o 3 mil., hlavní příčinou tohoto poklesu je spotřeby materiálu a energie. Osobní 

náklady zůstávají téměř stejné, změna není výrazná. Výrazný růst se projevil v tržbách 

z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu, rozdíl hodnot je vyšší než 800 tis.  

Položky ostatních provozních výnosů i nákladů narostly, i tak ale náklady převyšují 

výnosy o téměř 750 tis. a tvoří ztrátu z ostatní provozní činnosti. Ze všech předešlých položek 

dostáváme provozní hospodářský výsledek ve výši 254 tis. 
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 Hodnoty položek z oblasti finančních operací mají klesající tendenci a dosahují 

záporného výsledku. Hodnoty nákladových úroků a ostatních finančních nákladů 

překročily hodnoty zmiňovaných výnosů. Společnost proto vykazuje ztrátu z této oblasti 

ve  výši 162 tis.  

Po spojení výsledků z provozní a finanční činnosti docházíme k již dříve 

zmiňovanému hospodářskému výsledku 92 tis. Kč.  

 

5.4.4 Celkové hodnocení společnosti 

 

Při hodnocení aktiv docházíme ke zjištění, že většinu celkových aktiv tvoří aktiva 

oběžná. Přestože jejich hodnota klesá, největší zastoupení mají krátkodobé pohledávky. 

Nárůst zaznamenaly pohledávky dlouhodobé, finanční majetek se zvýšil na dvojnásobek.  

V pasivech převažuje v posledních letech vlastní kapitál. Pokles cizích zdrojů 

způsobuje zejména pokles krátkodobých závazků, jejichž podíl na celkovém objemu cizích 

zdrojů tvoří bezmála 90%. Poklesly také krátkodobé úvěry společnosti.  

Přestože hodnota výsledku hospodaření poklesla ze 1,3 mil na 91 tis. Kč, společnost 

stále vykazuje kladné hodnoty a tedy zisk. Důvodem meziročního propadu hospodářského 

výsledku je prodej z obchodního podílu, který společnost v minulém roce uskutečnila a to 

ve  výši, která přesahovala 1 milion korun. 

Výkony zaznamenaly mírný pokles, zároveň s nimi však klesla výkonová spotřeba a to 

poněkud rychlejším tempem než tempo poklesu u výnosů. Nejvýraznější rozdíly 

ve  sledovaném výkazu jsou u položek tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

a  rozdíl provozních výnosů a nákladů, které již byly zmiňovány dříve.  

Společnost se nachází ve slabším období a to z důvodů probíhající hospodářské recese. 

Tato se nemalou měrou podílela na poklesu tržeb, který se projevuje, zároveň byla důvodem, 

proč společnost prodloužila dobu splatnosti některých svých pohledávek. Navzdory všem 

těmto faktorům společnost stále vykazuje pozitivní hodnoty a hospodaření a očekává 

postupné zvyšování tržeb na úroveň hodnot minulých let.  
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5.5 Analýza informačního systému 

5.5.1 Obecná charakteristika 

Společnost ke svému řízení používá informační systém INFOpower od firmy RTS, a.s. 

Jedná se o integrovaný systém pro podporu rozhodování a řízení, který je navržen jako 

procesně orientovaný. Proces je chápán jako ucelený kruh činností, kde na počátku stojí 

externí požadavek (objednávka) a na konci výstup s přesně definovanými parametry (výrobek 

nebo služba). Zadané procesy prochází skrze definovanou organizační strukturu společnosti. 

Veškeré činnosti lze z hlediska řízení informačních a datových toků vymezit jako 

zakázkovou činnost. Z toho vyplývá, že všechny procesy související s průběhem zakázky 

budou probíhat dle nadefinovaného globálního principu. Tyto procesy jsou z hlediska činnosti 

podniku rozděleny na základní a podpůrné. (18) 

Do základních procesů jsou zařazeny činnosti související s hlavním 

předmětem podnikání společnosti. Spadá sem výrobní a obchodní činnost. Pomocí 

informačních toků je zde popsáno sledování celého průběhu jednotlivých zakázek společnosti.  

Podpůrné procesy slouží k realizaci a vyhodnocení základních procesů. Mají 

postihovat veškeré provozní a ekonomické procesy, které budou v rámci zakázek realizovány. 

Vycházejí ze závazných vnitřních předpisů společnosti a obecné legislativy platné 

pro  soukromý sektor. Jsou mj. v souladu se zákonem o účetnictví. Jedná se o následující 

procesy: (18) 

 Finanční účetnictví  

 Controlling  

 Personalistiku a mzdy 

 Evidence majetku 

 Skladové hospodářství 

 Doprava a mechanizace 

 Půjčovna 

 Ostatní výroby 

 CRM 

 Rozpočty a kalkulace 
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5.5.2 Základní principy fungování  

Práce s doklady 

Procesy jsou zachycovány prostřednictvím dokladování, tj systémem strukturovaných 

navzájem provázaných dokladů, které jsou do databáze průběžně vkládány a přiřazovány 

k jednotlivým procesům. Doklady mohou být zpracovány ručně uživatelem, nebo 

automaticky předem nedefinovanou funkcí.  

Všechny doklady jsou uchovávány v tzv. knihách, ty mají různé vlastnosti podle 

uživatelem předem nastavených kritérií. Uživatel může nastavit například systém číslování, 

účetní a interní předkontace, vazby s dalšími knihami, typy používaných dokladů aj.  V rámci 

každé knihy dostane doklad své unikátní automatické vygenerované číslo. Strukturované 

dokladování slouží k přehlednému uchovávání dokladů, umožňuje jejich rychlé dohledání 

a  následnou kontrolu. 

Skladba systému 

Každý údaj, který je součástí databáze, s sebou nese informaci, kdo a kdy jej vytvořil 

či změnil. Uživatel nemá možnost tuto informaci změnit. Potřebné doklady jsou v okamžiku 

vložení do systému dále zpracovávány. Pokud se ale jedná o doklady, které vyžadují další 

propojení s již existujícími doklady (např. faktura spojená se zálohovou fakturou), jsou 

zpracovány v režimu využívajícím speciální funkce tak, aby docházelo ke správnému 

párování dokladů a saldokontních položek.  

V rámci zaknihování mohou být řízena také přístupová práva k dokladům. Uživateli 

může být povolen přístup do celé knihy a dokladům v ní uložených, nebo může mít přístup 

omezen na vybrané typy a subtypy dokladů.   

Ukládaný záznam je systémem testován z hlediska úplnosti všech položek 

evidovaných údajů. Pokud data neodpovídají předepsaným, je uživatel vyzván k jejich 

doplnění resp. změně. Tím je zabezpečena úplnost a formální správnost dokladů, se kterými 

systém dále pracuje.  

 

5.5.3 Finanční účetnictví a controlling 

 

Interně využívaná data se zaměřují na hodnocení výsledků efektivity jednotlivých 

zakázek a organizačních složek společnosti. Struktura interních dat odpovídá jednotlivým 
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úrovním jejich použití. Jednotlivé úrovně mají nastavena oprávnění přístupů do určitých 

modulů systému, se kterými mohou vybraní zaměstnanci v rámci oprávnění přístupu dále 

operovat. Čím vyšší pozice v organizační struktuře, tím je oblast přístupových práv širší.  

Finanční manažer čerpá ze všech úrovní informací, poskytovaných informačním 

systémem. Jedná se  o  úroveň podkladů manažerů zakázek, úroveň podkladů vedoucích 

středisek a v neposlední řadě vrcholové informace na úrovni podkladů pro představenstvo 

společnosti. Podklady, které finanční manažer získá ze systému, společně s hospodářskými 

ukazateli a externě získávanými informacemi slouží k vytváření celkového obrazu 

hospodaření firmy a jejího postavení na trhu. 

Nejnižší úroveň informací je určena pro manažery zakázek. Manažer zakázky má 

přístup do Evidence zakázek, kam jsou zaznamenávány také veškeré náklady a výnosy 

týkající se dané zakázky. Manažer může procházet detaily zakázky od prvotního dokladu, 

který byl do systému zadán, až po veškeré související faktury, pokladní doklady, interní 

doklady a k dispozici má také relevantní informace z oblasti pracovně právní a mzdové. 

V modulu Evidence zakázek si vedoucí může zvolit náhled hospodářského výsledku podle 

předem definovaných parametrů systému nebo výsledovky podle zadaných parametrů 

zakázky.  

 

Manažerské výstupy 

Nejdůležitějším modulem informačního systému představují Manažerské výstupy. 

K tomuto modulu mají přístup vedoucí středisek, ale je také nejsledovanějším modulem pro 

finančního manažera. Tento modul pracuje s informacemi z Evidence zakázek, jde ovšem 

o  rychlejší a přesnější filtr potřebných informací, než jsou kontingenční tabulky, na jejichž 

bázi pracuje Evidence zakázek. Jedná se o datovou krychli, se kterou jde velmi jednoduchým 

způsobem zacházet a aktuálně měnit její složení dle potřeby. 

 Vedoucí středisek pracují s výsledky jednotlivých středisek, s jednotlivými zakázkami 

i  s konkrétními položkami (mzdové náklady, režie, tržby, aj.) V rámci Manažerských výstupů 

lze také porovnávat jednotlivá hospodářská období mezi sebou.  

Veškeré výstupy, které lze z modulu Manažerské výstupy získat slouží pro účely 

představenstva. Mimo jiného jsou srovnávány se stanoveným podnikovým plánem, který je 

čtvrtletně sestavován. Dále dochází k porovnání se zpracovávanou finanční analýzou. 
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Mezi největší výhody tohoto modulu lze zařadit:  

 jednoduché ovládání 

 variabilita datové krychle 

 umožňují nahlížet na výsledky výrobních i režijních středisek nebo 

na  výsledky podniku celkem a to jak v současnosti, tak v porovnání 

s minulými obdobími 

 porovnávat jednotlivá hospodářská období mezi sebou 

 

možnosti k dalšímu rozšiřování: 

 sledování přehledu Cash Flow a jeho součástí 
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6 Návrh řešení 

Návrhová část bude pro lepší přehlednost rozdělena na dvě podoblasti a to hodnocení 

rizik a řešení v Business Intelligence.  

 

6.1 Hodnocení rizik 

Na základě analýz, které byly použity k posouzení současného stavu společnosti, bude 

zkoumána oblast rizik. Úkolem této části je vymezit základní oblastí rizik ekonomických 

s následným definováním vybraných rizik finančních, která mohou nejvýraznějším způsobem 

ovlivnit fungování společnosti. 

Hodnocení bude provedeno pomocí kvalitativních metod, základními parametry bude 

pravděpodobnost výskytu rizika a dopad rizika. Součinem těchto parametrů bude následně 

dosaženo výsledné hodnoty významnosti rizika. Výsledná hodnota bude slovně 

okomentována, pro nejvýznamnější rizika bude doporučeno opatření k jeho eliminaci 

a  návaznost na využité analýzy v BI.  

Použité parametry: 

Pravděpodobnost výskytu rizika 

 

Pravděpodobnost výskytu rizika (P) 

Parametr Hodnocení 

velmi malá 1 

malá 2 

střední 3 

vysoká 4 

velmi vysoká  5 

Tabulka 14. Pravděpodobnost výskytu rizika (Zdroj: vlastní) 
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Dopad rizika 

 

Dopad rizika (D) 

Parametr Hodnocení 

velmi malý 1 

malý  2 

střední 3 

velký 4 

velmi velký 5 

Tabulka 15. Dopad rizika (Zdroj: vlastní) 

 

Výslednou hodnotou dosaženou součinem těchto dvou parametrů je významnost 

rizika, její hodnoty se pohybují od nejnižší 1 do 25. Na základě tohoto rozmezí byla 

stanovena stupnice významnosti.  

 

Významnost rizika 

Parametr Hodnocení 

velmi významné 1 - 6 

středně významné 7 - 14 

nevýznamné 15 - 20 

Tabulka 16. Významnost rizika (Zdroj: vlastní) 

 

Identifikovaná rizika byla rozřazena do dvou skupin a to ekonomická rizika a z nich 

odvozená rizika finanční. Z této skupiny rizik pak byly pro přehlednost vytvořeny skupiny 

velmi významných a středně významných rizik, které byly doplněny o možnosti, jak zmíněná 

rizika eliminovat.  
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Tabulka 17. Ekonomická rizika (Zdroj: vlastní) 

Oblast - 

Ekonomická 

rizika 

Označení rizika 

Parametry Významnost (PxD) 

P D parametr popis 

Aktiva 

Velikost DHM nedostatečná výše DHM 2 4 8 středně významné 

Velikost DNM 

nedostatečná výše DNM, 

speciálně u SW pokud 

nedochází k aktualizacím je 

využívána zastaralá 

technologie 

2 4 8 středně významné 

Zásoby 
navyšování skladových 

zásob 
2 3 6 nevýznamné 

Materiál 
navyšování skladových 

zásob 
2 3 6 nevýznamné 

Fondy 

Investiční 

fondy 

nevytváření těchto fondů v 

dostatečné výši 
3 4 12 středně významné 

Čerpání 

rezervních 

fondů 

neúměrné čerpání finančních 

prostředků vyplývajících z 

práv akcionářů (výplata 

dividend) 

2 2 4 nevýznamné 

Pravidla pro 

tvorbu fondů 

nedodržování pravidel 

stanovených pro tvorbu a 

čerpání fondů 

1 3 3 nevýznamné 
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Oblast - 

Ekonomická 

rizika 

Označení rizika 

Parametry Významnost (PxD) 

P D parametr popis 

Pohledávky 

Neuhrazené 

pohledávky 

nedostatečný přehled o 

pohledávkách může 

znamenat, že se společnost 

sama ocitne v krátkodobé 

platební neschopnosti, 

ovlivňuje likviditu 

společnosti 

3 5 15 velmi významné 

Upomínky 

nedodržování smluvních 

podmínek může v 

dlouhodobém hledisku 

znamenat ohrožení 

smluvních dohod 

2 6 12 středně významné 

Pohledávky 

vůči klientům 

nedochází k vyhodnocování 

nových klientů z hlediska 

jejich solventnosti 

3 4 12 středně významné 

Pokladna 

Platební 

prostředky 

nedostatečná kontrola 

platebních prostředků, ztráta 

přehledu použitelných 

prostředků 

2 3 6 nevýznamné 

Záznamy v 

pokladně 

záznamy neodpovídají 

skutečnosti 
1 3 3 nevýznamné 
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Oblast - 

Ekonomická 

rizika 

Označení rizika 

Parametry Významnost (PxD) 

P D parametr popis 

Bezhotovostní operace 

Platební 

prostředky 

nedostatečná kontrola stavu 

bankovních účtů a množství 

použitelných prostředků 

2 3 6 nevýznamné 

      

Porovnání 

výpisů se 

skutečností 

neshoda při porovnání 

skutečnosti a bankovních 

výpisů 

1 4 4 nevýznamné 

Bezpečnost 

bankovních 

účtů 

ochrana a zabezpečení 

bankovních účtů 
1 4 4 nevýznamné 

Výrobky 

Kvalita 

špatná kvalita výrobků může 

v dlouhodobém hledisku 

ohrozit nasmlouvané dohody 

a zakázky 

2 5 10 středně významné 

Ztráty 
přílišné ztráty v procesu 

výroby 
3 2 6 nevýznamné 

Účetní závěrka 

Dodržování 

termínů 

sankce z neuzavření účetního 

období 
2 4 8 středně významné 

Dodržování 

pravidel účetní 

závěrky 

nedojde ke schválení účetní 

závěrky 
2 3 6 nevýznamné 
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Oblast - 

Ekonomická 

rizika 

Označení rizika 

Parametry Významnost (PxD) 

P D parametr popis 

Projekty 

Soukromé 

zakázky 

neúčast na soukromých 

zakázkách připraví 

společnost o další finanční 

prostředky 

4 5 20 velmi významné 

Veřejné 

zakázky 

neúčast na soukromých 

zakázkách připraví 

společnost o další finanční 

prostředky 

4 5 20 velmi významné 

Dodržování 

smluvních 

podmínek 

nedodržení smluvních 

podmínek může mít za 

následky nejen finanční 

postih ale v konečném efektu 

ztrátu zákazníka 

3 5 15 velmi významné 

Formální 

správnost 

nedodržení formální 

správnosti v rámci velkých 

dodávek pro Evropské 

projekty může mít za 

následek platbu 

nezpůsobilých výdajů celého 

projektu 

3 5 15 velmi významné 

Smluvní 

vztahy 

nerespektování smluvních 

vztahů může narušit výhody 

mezi partnery, v konečném 

měřítku ohrozit celé projekty 

1 4 4 nevýznamné 
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Oblast - 

Ekonomická 

rizika 

Označení rizika 

Parametry Významnost (PxD) 

P D parametr popis 

Smlouvy 

Právní 

předpisy 

nedodržování právních 

předpisů, napadnutelnost 

celé smlouvy, následné 

odstoupení od smlouvy 

1 4 4 nevýznamné 

Záruční 

podmínky 

není jasně definována oblast 

záručních podmínek, tj. např. 

záruční doba, na co se záruka 

vztahuje, druh poškození 

1 4 4 nevýznamné 

Fakturace 

nesprávná fakturace se 

promítne do účetní závěrky 

(zejména DPH) 

3 5 15 nevýznamné 

Odběratelé 

Reklamace 
reklamace poskytované 

služby nebo zboží 
3 3 9 středně významné 

Dodávky 

Opravy a 

servis 

nedodržení záručních oprav a 

servis, dlouhodobě ovlivní 

smluvní vztahy 

3 5 15 velmi významné 

Čas pozdní dodávky sankciovány 3 4 12 středně významné 

Kvalita 
nekvalitní dodávky, spojitost 

se sankcemi 
3 5 15 středně významné 
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Oblast - 

Ekonomická 

rizika 

Označení rizika 

Parametry Významnost (PxD) 

P D parametr popis 

Závazky 

Kontrola 

splatných 

závazků 

nepravidelná kontrola 

splatnosti závazků může mít 

za následek finanční dopad a 

odchod klíčových dodavatelů 

3 5 15 velmi významné 

Soulad zboží s 

fakturami 

neprovázanost nakoupeného 

zboží s fakturami, 

neodsouhlasení dodacích 

listů, neexistence 

provázanosti 

2 3 6 nevýznamné 

Finanční plán 

Odhad příjmů 

špatně odhadnuté příjmy 

mohou ovlivnit např. plán 

obměny majetku 

3 5 15 středně významné 

Legislativní 

změny 

změny zákonů a předpisů, 

které souvisí s oborem 

podnikání 

3 2 6 nevýznamné 

 

Z tabulky ekonomických rizik byla vybrána ta rizika, která souvisí s finančním řízením 

společnosti a mohla by s vysokou pravděpodobností ovlivňovat její finanční situaci. Vybraná 

rizika byla uspořádána do následující přehledné tabulky. 

 

 

 



61 

 

Tabulka 18. Finanční rizika (Zdroj: vlastní) 

Oblast - finanční 

rizika 
Označení rizika 

Parametry Významnost (PxD) 

P D parametr popis 

Aktiva 

Velikost DHM nedostatečná výše DHM 2 4 8 
středně 

významné 

Velikost DNM 

nedostatečná výše DNM, 

speciálně u SW pokud 

nedochází k aktualizacím 

je využívána zastaralá 

technologie 

2 4 8 
středně 

významné 

Fondy  

Investiční fondy 
nevytváření těchto fondů 

v dostatečné výši 
3 4 12 

středně 

významné 

Pohledávky 

Neuhrazené 

pohledávky 

nedostatečný přehled o 

pohledávkách může 

znamenat, že se 

společnost sama ocitne v 

krátkodobé platebníc 

neschopnosti, ovlivňuje 

likviditu společnsoti 

3 5 15 
velmi 

významné 

Upomínky 

nedodržování smluvních 

podmínek může v 

dlouhodobém hledisku 

znamenat ohrožení 

smluvních dohod 

2 6 12 
středně 

významné 
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Oblast - finanční 

rizika 
Označení rizika 

Parametry Významnost (PxD) 

P D parametr popis 

Pohledávky vůči 

klientům 

nedochází k 

vyhodnocování nových 

klientů z hlediska jejich 

solventnosti 

3 4 12 
středně 

významné 

Výrobky 

Kvalita 

špatná kvalita výrobků 

může v dlouhodobém 

hledisku ohrozit 

nasmlouvané dohody a 

zakázky 

2 5 10 
středně 

významné 

Účetní závěrka 

Dodržování termínů 
sankce z neuzavření 

účetního období 
2 4 8 

středně 

významné 

Projekty 

Soukromé zakázky 

neúčast na soukromých 

zakázkách připraví 

společnost o další 

finanční prostředky 

4 5 20 
velmi 

významné 

Veřejné zakázky 

neúčast na soukromých 

zakázkách připraví 

společnost o další 

finanční prostředky 

4 5 20 
velmi 

významné 
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Oblast - finanční 

rizika 
Označení rizika 

Parametry Významnost (PxD) 

P D parametr popis 

Dodržování 

smluvních podmínek 

nedodržení smluvních 

podmínkek může mít za 

následky nejen finanční 

postih ale v konečném 

efektu ztrátu zákazníka 

3 5 15 
velmi 

významné 

Formální správnost 

nedodržení formální 

správnosti v rámci 

velkých dodávek pro 

Eropské projekty může 

mít za následek platbu 

nezpůsobilých výdajů 

celého projektu 

3 5 15 
velmi 

významné 

Smlouvy 

Fakturace 

nesprávná fakturace se 

promítne do účetní 

závěrky (zejména DPH) 

3 5 15 
velmi 

významné 

Odběratelé 

Reklamace 
reklamace poskytované 

služby nebo znoží 
3 3 9 

středně 

významné 

Dodávky 

Opravy a servis 

nedodržení záručních 

oprav a servis, 

dlouhodobě ovlivní 

smluvní vztahy 

3 5 15 
velmi 

významné 
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Oblast - finanční 

rizika 
Označení rizika 

Parametry Významnost (PxD) 

P D parametr popis 

Čas 
pozdní dodávky 

sankciovány 
3 4 12 

středně 

významné 

Kvalita 
nekvalitní dodávky, 

spojitost s sankcemi 
3 5 15 

velmi 

významné 

Závazky 

Konrola splatných 

závazků 

nepravidelná kontrola 

splatnosti závazků může 

mít za následek finanční 

dopad a odchod 

klíčových dodavatelů 

3 5 15 
velmi 

významné 

Finanční plán 

Odhad příjmů 

špatně odhadnuté příjmy 

mohou ovlivnit např. plán 

obměny majetku 

3 5 15 
velmi 

významné 
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Následující tabulky tvoří skupiny velmi významných a středně významných rizik a jsou 

doplněny o možnosti jejich eliminace. 

Tabulka 19. Velmi významná rizika (Zdroj: vlastní) 

Velmi významná rizika 

Riziko 
Opatření k eliminaci rizika 

Významnost 

(PxD) 

Neúčast na soukromých 

zakázkách připraví 

společnost o další finanční 

prostředky 

Doporučuje se vyhodnocení ve vztahu 

Cash Flow a získávání cizích zdrojů, 

neustále udržovat přiměřený poměr 

zakázek, které jsou dokončovány a těch, 

které budou v budoucnu plněny, udržovat 

objem zakázek vyrovnaný k poměru 

velikosti společnosti, hodnotit zakázky v 

návaznosti na využití cizích zdrojů ke 

krytí prodlevy doby splatnosti velkých 

zakázek 

20 

Neúčast na soukromých 

zakázkách připraví 

společnost o další finanční 

prostředky 

Doporučuje se vyhodnocení ve vztahu 

Cash Flow a získávání cizích zdrojů, 

neustále udržovat přiměřený poměr 

zakázek, které jsou dokončovány a těch, 

které budou v budoucnu plněny, udržovat 

objem zakázek vyrovnaný k poměru 

velikosti společnosti, hodnotit zakázky v 

návaznosti na využití cizích zdrojů ke 

krytí prodlevy doby splatnosti velkých 

zakázek 

20 
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Velmi významná rizika 

Riziko 
Opatření k eliminaci rizika 

Významnost 

(PxD) 

Nedodržení smluvních 

podmínek může mít za 

následky nejen finanční 

postih ale v konečném efektu 

ztrátu zákazníka 

Aby nedocházelo k tomu, že se společnost 

dostane do finančních problémů, vždy 

zvážit zda sankce, které se ve smlouvách 

objevují, jsou přiměřené a zda se nejedná 

o příliš velkou finanční zátěž společnosti 

15 

Nedostatečný přehled o 

pohledávkách může 

znamenat, že se společnost 

sama ocitne v krátkodobé 

platební neschopnosti, 

ovlivňuje likviditu společnosti 

Vytvoření aparátu, který by sledoval 

fungování těchto procesů, jeho výstupem 

by byl celkový obraz situace pohledávek 

společnosti 

15 

Nedodržení formální 

správnosti v rámci velkých 

dodávek pro Evropské 

projekty může mít za 

následek platbu 

nezpůsobilých výdajů celého 

projektu 

Dodržovat formální správnost procesu a 

nepodceňovat správné zaúčtování v rámci 

veškerých zakázek 

15 

Nesprávná fakturace se 

promítne do účetní závěrky 

(zejména DPH) 

Vztah podílu DPH na každou 

vyfakturovanou částku je vysoký, proto 

doporučujeme metodicky využívat 

auditorských správ častěji než 1x ročně, 

chyby budou odstraněny včas a bez 

nákladnějších finančních postihů 

15 
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Velmi významná rizika 

Riziko 
Opatření k eliminaci rizika 

Významnost 

(PxD) 

Nedodržení záručních oprav 

a servis, dlouhodobě ovlivní 

smluvní vztahy 

Důrazně dbát na dodržování smluvních 

vztahů 
15 

Nekvalitní dodávky, spojitost 

se sankcemi 

Protože postihy, které hrozí, mají vliv na 

budoucí smluvní vztahy, je třeba být 

důsledný v kvalitě poskytovaných služeb 

a výrobků. Souvisí s pečlivým výběrem 

spolehlivých zaměstnanců a rozvíjení 

jejich znalostí a dovedností 

15 

Nepravidelná kontrola 

splatnosti závazků může mít 

za následek finanční dopad a 

odchod klíčových dodavatelů 

Společnost si nemůže dovolit ztratit své 

klíčové dodavatele, důsledně tedy musí 

dbát na splatnost svých závazků, proto se 

doporučuje vytvoření aparátu, který by 

sledoval fungování těchto procesů a dával 

přehledný obraz stavu závazků 

15 

Špatně odhadnuté příjmy 

mohou ovlivnit např. plán 

obměny majetku 

příjmy plánovat v závislosti na hodnocení 

výsledků Cash Flow 
15 
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Tabulka 20. Středně významná rizika (Zdroj: vlastní) 

Středně významná rizika 

Riziko Opatření k eliminaci rizika 
Významnost 

(PxD) 

Nevytváření investičních 

fondů v dostatečné výši 

Vytváření investičních fondů na opravu 

a obměnu majetku v dostatečné výši 
12 

Nedodržování smluvních 

podmínek může v 

dlouhodobém hledisku 

znamenat ohrožení 

smluvních dohod 

Souvisí s dohledem splatnosti závazků, 

této skutečnosti by mělo předcházet 

vytvoření aparátu pro kontrolu 

12 

Nedochází k vyhodnocování 

nových klientů z hlediska 

jejich solventnosti 

Při dohodách s novým smluvním 

partnerem vždy ověřovat jeho 

solventnost a to pomocí dostupných 

účetních dokladů 

12 

Pozdní dodávky sankciovány 

Dbát na dodržování nasmlouvaných 

dodávek, aby nedocházelo k následným 

postihům v rámci vytvořeného v rámci 

kontroly kvality 

12 

Špatná kvalita výrobků může 

v dlouhodobém hledisku 

ohrozit nasmlouvané dohody 

a zakázky 

Zajišťovat kontrolu kvality v potřebném 

rozsahu 
10 

Reklamace poskytované 

služby nebo zboží 

Souvisí s dodržování a kontrolou kvality 

poskytovaných služeb a kvalitou 

nabízených výrobků, doporučuje se 

pouze neustálé hlídání kontrolních 

procesů 

9 
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Středně významná rizika 

Riziko Opatření k eliminaci rizika 
Významnost 

(PxD) 

Sankce z neuzavření účetního 

období 

Sankce se mohou pohybovat ve velmi 

vysokých částkách, striktně tedy 

dodržovat pravidla pro schvalování 

účetních závěrek, využívat znalosti 

právních poradců a auditorů 

8 

Nedostatečná výše DHM 

Společnost musí udržovat a kontrolovat 

stav svého majetku, v každém okamžiku 

by měla mít dostatek prostředků ve 

fondech, které použije na obměnu, nebo 

pořízení nového majetku 

8 

Nedostatečná výše DNM, 

speciálně u SW pokud 

nedochází k aktualizacím je 

využívána zastaralá 

technologie 

Společnost musí udržovat a kontrolovat 

stav svého majetku, v každém okamžiku 

by měla mít dostatek prostředků ve 

fondech, které použije na obměnu, nebo 

pořízení nového majetku 

8 
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6.2 Řešení s využitím nástrojů Business Intelligence 

Zpracování jednotlivých ekonomických a jiných finančních analýz má ve společnosti 

na starosti vedoucí pracovník střediska administrativy. Pro naše potřeby ho budeme nazývat 

finančním manažerem a analytikem společnosti. Pro své dosavadní činnosti využívá modulu 

Manažerské výstupy, který je detailně popsaný v kapitole 4.5.3. Tento modul využívá data 

z Evidence zakázek a Organizační struktury, výstupy je schopný si podle potřeb upravovat.  

Tyto moduly si nyní schematicky znázorníme. 

Evidence zakázek 

 

Obrázek 11. Schéma modulu Evidence zakázek (Zdroj: vlastní) 
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Organizační struktura 

 

 

Obrázek 12. Schéma modulu Organizační struktura (Zdroj: vlastní) 

 

Návrh směřuje ke specifikaci analytických řešení dostupných s použitím nástrojů BI 

zamřených do oblasti finančních rizik. Výstupy v podobě analýz budou čerpat ze stejných dat, 

jako manažerské výstupy a zároveň z nich samotných. 

Jednotlivé kroky směřující k získání výstupu v podobě analýz nepovedou k vytvoření 

jednorázového východiska (statického modelu), které by společnosti přineslo řešení finanční 

situace a universální návod na úspěch. Snahou je vytvoření dalšího prostoru pro práci s daty 

tak, aby poskytovala nové informace a poznatky využitelné pro finančního manažera resp. 

vedení společnosti. Návrh dalších využitelných analýz můžeme chápat jako „uzavřený“ 

cyklus postupného zlepšování procesů pomocí čtyř základních fází činností.  
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Obrázek 13. Cyklus plánování (Zdroj: vlastní) 

Proces tvorby bude složen z následujících kroků: 

 Sběr a zadání dat 

 Transformační ETL fáze 

 Vytvoření datové kostky 

 Operace v rámci kostky 

 Grafická interpretace 

 Interpretace dostupných informací 

 Návrhy možných zlepšen 

 

Obrázek 14. Schéma nového procesu podpory (Zdroj vlastní) 
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Při využití reálných vstupních dat čerpaných z informačního systému budou diagramy 

vypadat např. následovně: 

 

 

Obrázek 15. Proces s využitím reálných vstupních dat (Zdroj: vlastní) 

 

 

Obrázek 16. Proces s využitím reálných vstupních dat (Zdroj: vlastní) 
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Možné analýzy, které bude společnost moci po zavedení tohoto procesu využít: 

 Na základě informací z Evidence zakázek analyzovat situaci v režimu 

pohledávek z obchodních vztahů 

 Na základě informací z Evidence zakázek a Evidence přijatých faktur 

analyzovat situaci v režimu závazků z obchodních vztahů 

Na základě těchto informací, tedy zjednodušeného pohledu podoby příjmů a výdajů 

bude předkládán jednoduchý obraz základní struktury Cash Flow. V této podobě důležitý 

zejména pro zobrazení vztahu těchto dvou ukazatelů na časové ose pro rychlou kontrolu stavu 

v dosledvatelném období. Na tuto danou struktura bude společnost schopna navázat 

informacemi, které jsou pro společnost existenciálně významné: 

 Analýza možnosti přijetí zakázek z veřejného sektoru v návaznosti na celkové 

hodnocení finanční situace společnosti 

 Analýza možnosti přijetí zakázek ze soukromého sektoru v návaznosti 

na  celkové hodnocení finanční situace společnosti 

 Analýza možnosti získání cizích zdrojů, definice potřebných objemů v řádech 

potřebných ke krytí po dobu mimořádných výdajů, dlouhodobé splatnosti 

spojené s realizací některých, zejména velkých zakázek 

 Analýza pravděpodobnosti vzniku a možnosti krytí sankcí odpovídajících 

sankčním podmínkám ve smlouvách v návaznosti na ohrožení celkové finanční 

situace společnosti 

Na základě informací ze základní struktury Cash Flow využít další možnosti: 

 Po zavedení fondu obnovy investičního majetku také analýza jeho stavu, 

velikost tohoto fondu by měla korespondovat s hodnotou oprávek 

 Podle splatnosti pohledávek regulovat a omezovat možnost vzniku sankcí 

za  nedodržení smluvních podmínek 

 

Navržené analýzy bude moci finanční manažer dále upravovat a obměňovat či rozšiřovat 

podle potřeby.   
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7 Závěr 

 

Důležitost informačních a komunikačních technologií neustále roste a oblast jejich 

využívání se stále rozšiřuje. Společnosti denně zpracovávají velký objem dat vyplývajících 

z platné legislativy vztahující se na podnikatelské subjekty a informací, které potřebují ke 

svému fungování. Manažerské využití informačních systémů se neobejde bez  procesů 

zajišťujících přísun rychlých a relevantních informací. Právě tyto analytické a rozhodovací 

procesy bývají označeny jako Business Intelligence.  

Dalším stále častěji využívaným nástrojem je v současnosti oblast řízení rizik. 

Vrcholový management je nucen přijímat zásadní rozhodnutí, proto prosazuje proaktivní 

řízení rizik. Rozhodnutí vynáší na základě rozsáhlých analýz a modelových scénářů, které 

akceptují charakter rizika, jeho velikost a možný dopad na společnost.  

Na základě teoretických poznatků diplomové práce, které popisují fungování 

informačního systému s využitím nástrojů BI a také oblast zaměřenou na risk management, 

byla zpracována její praktická část. V této časti je analyzován současný stav společnosti 

vycházející z organizační struktury, spektra poskytovaných služeb, postavení na trhu 

a vlastností konkurenčního prostředí. Praktická část se také zabývá finanční analýzou 

společnosti a rozborem stávajícího informačního systému.  

Z teoretických poznatků a praktické části vychází návrhová část diplomové práce. 

Ta  je rozdělena na dvě oblasti: 

 Na základě výsledků finanční analýzy specifikuje možná rizika, která mohou 

společnost ohrozit a navrhuje řešení ke snížení jejich dopadu nebo eliminaci.  

 V druhé oblasti se zaměří na rozšíření možností používání informačního 

systému v návaznosti na finanční rizika. 

Diplomová práce navrhuje řešení, které povede ke zkvalitnění využívání informací, 

které potřebuje finanční manažer i vrcholové řízení společnosti. Možnosti širšího využití dat, 

která je IS schopný poskytnout, bude znamenat rychlejší vyhodnocení přehledu aktuálního 

stavu společnosti z pohledu dodavatelů i odběratelů a zároveň bude mít pozitivní vliv 

na  rozhodování o dalším vývoji společnosti.  
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