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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému, který by měl napomáhat 

k zefektivnění firemních procesů a přizpůsobení se konkurenci. Informační systém je vybíraný pro účetní 

kancelář ProfiAccount s.r.o. na základě jejich předem stanovených potřeb a požadavků. První část práce 

se věnuje teoretickým východiskům k seznámení čtenáře s problematikou informačních a komunikačních 

technologií. Druhá část analyzuje současný stav systému v podniku na základě zvolených analýz. 

Nejdůležitější část tvoří samotný výběr systému na základě obsahových, obchodních a technických 

kritérií. Diplomová práce je doplněna analýzou rizik, jež je nedílnou součástí každého projektu a procesu. 

Abstract 

This diploma thesis deals with the selection of a suitable information system, which should help to 

streamline business processes and adapt to the competition. The information system is selected for the 

accounting office ProfiAccount s.r.o. based on their predetermined needs and requirements. The first 

part of the thesis devotes the theoretical basis to acquaint readers with the issue of information and 

communication technologies. The second part analyzes the current state of the system in the company 

based on selected analyzes. The most important part is the selection of the system itself on the basis of 

content, business and technical criteria. The diploma thesis is supplemented by risk analysis, which is an 

integral part of every project and process. 

Klíčová slova 

Informační systém, ERP systémy, informační a komunikační technologie, ekonomický systém, účetní 

software, bezpečnost, informační bezpečnost, ZEFIS, RIPRAN, riziko, výběr systému, analýza, účetnictví, 

efektivnost. 

Keywords 

Information system, ERP Systems, Information and Communication Technologies, economic system, 

accounting software, security, Information security, ZEFIS, RIPRAN, risk, selection of system, analysis, 

accounting, effectiveness. 
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1 ÚVOD 

Informace a vnitropodniková data jsou pro firmu velice důležitá, ne-li přímo nezbytná. Pro jejich 

správu a tvorbu zpětné vazby se využívají informační a komunikační technologie, které jsou v dnešním 

digitálním světě již samozřejmostí. I malé firmy by měly mít k dispozici informační systém, jako systém 

ke zkvalitňování efektivnosti podnikových procesů. Dalším důvodem pro pořízení vhodného 

informačního systému je zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Vhodně zvolený a implementovaný 

informační systém by měl přinášet efektivnější řízení procesů, snadné přizpůsobení změnám a kvalitnější 

zabezpečení a správu podnikových dat.  

Proces výběru informačního systému je složitou operací, jenž dlouhodobě ovlivňuje fungování 

firmy. Výběr IS by měl vycházet z podnikové strategie za účelem návratnosti vybrané investice. Z pohledu 

investovaných peněžních prostředků, nová investice s sebou nese rizika, která mají dopad na budoucnost 

podniku. K nalezení vhodného systému je zapotřebí provést analýzu stávajícího systému, procesů ve 

firmě a požadavků na funkčnost systému, jeho dodavatele a technických parametrů. 

Trh informačních systému je přesycený, což proces výběru komplikuje. Při výběru je zapotřebí 

zhodnotit funkčnost systému, moduly a jejich provázanost, náročnost na hardware, implementační 

podmínky, náročnost údržby, ceny, legislativní nároky atd. Neuvážený a unáhlený výběr IS s sebou nese 

finanční rizika a negativní dopad na budoucnost firmy. 

Výběr informačního systému bude realizován pro účetní firmu ProfiAccount s.r.o., která se 

zabývá vedením podvojného účetnictví a daňové evidence, zpracování personalistiky a mezd, daňovou 

optimalizací a zpracováním daňových přiznání. Firma se snaží přizpůsobovat potřebám svých klientů, 

k čemuž potřebuje spolehlivý a vhodný informační systém. Nároky klientů rostou stejně rychle, jako jejich 

prosperující podnikání. 
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2 TEORETICKÉ ZÁZEMÍ 

Tato kapitola obsahuje teoretická východiska podnikové informatiky a slouží jako předpoklad 

k pochopení problematiky diplomové práce. 

První část se věnuje základním pojmům podnikové informatiky a podnikových systémů. V druhé 

části je popsán současný stav podniku, jeho předmět podnikání, organizační struktura, a především 

informační systém, jež je v podniku zaveden. 

2.1 ÚVOD K INFORMAČNÍM SYSTÉMŮM 

V současnosti lze v literatuře nalézt několik definic základních pojmů informačních systémů, 

které se můžou lišit na základě autorova pohledu. Tato část obsahuje stručné definice jako úvod do 

řešené problematiky [1]. 

2.1.1 Data 

Pojmy data a informace bývají často chybně zaměňovány nebo chápány jako synonyma. Ve 

skutečnosti jsou to jednotlivé články znalostního řetězce (data–informace–znalosti) [2]. 

Data lze definovat jako obecné označení jakýchkoliv údajů zpracovávaných programem, jsou 

chápány jako „surovina“ pro přípravu informací. Patří mezi ně například zvuky, obrazy, videa ale i 

statistické výsledky měření apod. Zpravidla odrážejí stav reality a jsou nezávislá na člověku, který s nimi 

pracuje [3]. 

Lze je také popsat jako skutečnost myšlenek v takové podobě, v nichž se mohou uchovávat a 

zpracovávat. Slouží k prezentaci faktů, odrazů, dějů a používají se k tvoření informací [4]. 

2.1.2 Informace 

Pojem informace má v současnosti mnoho různých chápání. Informace se získává interpretací 

dat. Lze je tedy definovat jako: „Data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují 

konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce.“ [5]. 

Na informaci lze nahlížet různými úrovněmi pohledu: 

• Syntaktický pohled – orientován na vnitřní strukturu informace a souvislosti mezi znaky, bez 

ohledu na vztah k příjemci; 

• Sémantický pohled – zdůrazňuje obsahový význam informace, bez ohledu na vztah k příjemci; 

• Pragmatický pohled – směřován k praktickému využití informace, tedy k jejímu významu pro 

příjemce [1, s. 19]. 
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Věrohodná informace by měla být pravdivá, srozumitelná, včasná, relevantní, úplná a etická [4]. 

2.1.3 Znalosti 

Informace v kontextu formuluje znalost. Znalost je proměnlivá směs uspořádaných informací, 

zkušeností a hodnot z pohledu odborníka, stanovuje pravidla pro hodnocení a začleňování nových 

zkušeností. Je součástí nejen podnikových dokumentů a databází, ale také organizačních pravidel, 

norem, procesů a postupů [6, s. 68]. 

Znalosti můžou být vyjádřeny prostřednictvím metadat, jelikož jsou klíčem k pochopení 

významu již získaných dat. Obecně se dá říci, že znalosti odpovídají na otázku „proč?“ a stávají se 

podporou při rozhodování [7, s. 6]. 

2.1.4 Proces 

Proces je obecně chápán jako sled dějů, stavů, aktivit nebo práce. Proces je zkomponován 

z činností (podproces), které lze dekomponovat na jednotlivé úlohy [8, s. 20]. 

Základem procesu spočívá v přesně definovaných sekvencí činností a koncových bodů, resp. 

přesně stanovených cest a cílů. Teoreticky procesy dělíme na stochastické (náhodné) a deterministické. 

Náhodným procesem se rozumí proces, jež lze předvídat jen s určitou pravděpodobností, 

deterministický proces je charakterizován vzájemnou závislostí mezi důsledky a příčinami, tedy každý 

následující stav vyplívá s předchozího [4]. 

2.1.5 Systém 

Systém je obecně definován jako množina prvků a vazeb mezi nimi. Vazby mezi prvky představují 

jednosměrné nebo i obousměrné spojení. Vystoupíme-li z obecného pohledu, pak systém lze definovat 

jako uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými a informačními zdroji a procedurami jejich zpracování za 

účelem dosažení stanovených cílů. Z hlediska chování systému je vhodné definovat jeho vstupy a 

výstupy, přes které vznikají komunikace s okolím [9, s. 14]. 

Rozsah systému je ta část reality či fikce, kterou jsme se rozhodli zkoumat nebo řešit. Jakýkoliv 

systém může být součástí dalšího vymezeného systému, a kterýkoliv prvek systému může být při bližším 

zkoumání považován za systém. Tomuto se říká úroveň pohledu [10]. 

Rozlišují se dva základní typy systémů dle jejich vstupů a výstupů [11]: 

• Uzavřený systém – jedná se o takový systém, který nemá žádné vstupy a výstupy 

• Otevřený systém – zpravidla se jedná o systém, který přijímá nějaké vstupy ze svého širokého 

okolí a opětovně do něj nějaké výstupy předává. 
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2.1.6 Informační technologie 

Informační technologie (ve zkratce IT) jsou definovány jako množina prostředků a metod sloužící 

k práci s daty a informacemi. IT zahrnuje nejen techniky a technologie pořizování a zpracování dat, ale 

také prostředky sloužící k jejich transferu, ukládání, využívání a vyhodnocování. Pronikání informačních 

technologií do veškerých činností společnosti ukazuje vývoj do stavu, jenž je často nazýván jako 

existence informační společnosti. U informačních technologií se rozlišují prvky technické, programové 

(implementační) a informační [9]. 

2.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod [3]. Představuje konzistentní 

uspořádanou množinu komponent spolupracujících za účelem tvorby, shromažďování, zpracování, 

uchování dat, přenášení a rozšiřování informací. [12, s. 21].  

Prvky informačního systému, které jsou stěžejní pro jeho chod [13]: 

• Technické prostředky (Hardware) – jsou počítačové prostředky různých druhů a objemů, které 

jsou doplněné o periferní jednotky, které mohou být propojeny prostřednictvím počítačových 

sítí a jsou zapojeny na tzv. diskový subsystém. Ten zaručuje možnost pracovat s velkými objemy 

dat. 

• Programové prostředky (Software) – jsou tvořeny systémovým programem, který řídí chod 

počítače. Též přispívají ke komunikaci mezi počítačovým systémem a skutečným světem. 

• Organizační prostředky (Orgware) – jsou tvořeny určitým souborem pravidel či nařízení, které 

definují využívání informačního systému a informačních technologií. 

• Lidská složka (Peopleware) – zabývá se otázkami na adaptaci a účinnosti fungování člověka v 

počítačovém prostředí. 

• Skutečný svět – zahrnuje legislativu, normy a různé informační zdroje v kontextu informačního 

systému. 

 

Účelem informačního systému je zajištění správných informací ve správný čas na správném 

místě, tedy k dispozici správným lidem. Toho lze dosáhnout prostřednictvím informačních a 

komunikačních technologií (ICT). ICT jsou hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, 

ukládání, zpracování a distribuci informací a pro vzájemnou komunikaci lidí a technologických 

komponent informačního systému [14]. 
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2.2.1 Základní klasifikace IS 

Z hlediska řízení podniku platí, že pro jednotlivé řídící úrovně je třeba různých specifických 

informací. Platí, že největší množství informací je třeba na operativní úrovni řízení, zatímco na strategické 

úrovni se využívají především informace z externího okolí podniku a vysoce agregovaných informací 

zevnitř podniku [7]. 

 

Obr. č. 1 – Informační pyramida dle organizační úrovně podniku [1] 

 

Podnikové informační systémy 

Z holisticko-procesního hlediska lze podnikové informační systémy rozdělit dle využití při řízení 

jednotlivých podnikových procesů [1]: 

• ERP – všeobecný nástroj pro řízení interních podnikových procesů 

• CRM – systém zaměřený na obsluhu procesů směřované k zákazníkům 

• SCM – systém pro řízení dodavatelského řetězce 

• MIS (manažerský informační systém) – sbírá data z ERP, CRM a SCM systému, na jejichž základě 

poskytuje informace pro rozhodovací procesy podnikového managementu. 
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Obr. č. 2 – Holisticko-procesní pohled na IS [1] 

 

2.2.2 Enterprise Resource Planning (ERP) 

Systémy ERP jsou integrované systémy, jež sjednocují klíčové oblasti podnikání, zejména oblasti 

výroby, financí a řízení projektů. ERP systém se začal objevovat koncem 20. století a jeho vývoj souvisí 

zejména s technickým pokrokem a novým chápáním podniku jako komplexního systému tvořeného 

několika subsystémy. Systémy mají modulární konstrukci, což účetním jednotkám umožňuje pořízení 

pouze těch částí, které potřebuje. K základním modulům ERP patří ekonomické řízení Poskytuje pohled 

na ekonomiku celé organizace a efektivní provádění operací spojených s např. financemi, účetnictví, 

controllingu, řízení dodavatelských vztahů, vztahů se zákazníky, lidských zdrojů organizace [15]. 

Jedná se o účinný nástroj, který je schopný pokrýt plánování a řízení hlavních interních 

podnikových procesů (zdrojů a jejich transformaci na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až 

po strategickou [1]. 

Interními procesy jsou chápány takové procesy, nad kterými má management plnou kontrolu [1]: 

➢ výroba, 

➢ nákupní, výrobní a prodejní logistika, 

➢ lidské zdroje, 

➢ ekonomika. 

Kromě jmenovaných vlastností by mělo zavedení ERP systému vést k měřitelnému snižování 

nákladů zapříčiněných neefektivním řízením podniku a k zefektivnění řízení podnikových procesů [1]. 
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V rámci ERP systému lze nalézt tři základní principy přístupu, pomocí nichž lze dojít k zefektivnění 

fungování podniků: 

1. Just in Time (JIT) – orientován k včasným dodávkám zboží, soustředí se na materiálové 

požadavky zákazníků po dodavatele, 

2. Manufactoring Resource Planning (MRP II) – z potřebných dat vyhodnocuje stav výrobku a 

stanovuje termíny objednávek materiálu, 

3. Theory of Contrains (TOC) – jedná se o kombinaci obou výše zmíněných principů, využívá 

plánování dle „úzkého místa“ [16]. 

Tyto systémy se poté dále dělí podle velikosti zastoupení integrace zmíněných interních procesů 

do tří kategorií. Systémy pokrývající všechny stěžejní interní procesy jsou nazývány All-in-One. 

Informační systémy zahrnující specifické interní procesy nebo určité segmenty podnikání se nazývají 

Best-of-Breed systémy. Do společností se zavádí nejčastěji samostatně nebo jsou již součástí koncepce 

s ostatními informačními systémy. Poslední kategorií jsou tzv. Lite ERP systémy, které se prezentují nižší 

cenou než dva výše zmíněné, a to hlavně proto, že disponují mnoho omezeními a představují spíše 

specifickou nabídku pro klienta [17]. 

V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny výhody a nevýhody ERP systémů dle oborového a 

funkčního zaměření, respektive dle jejich zastoupení v interních procesech. 

 

Tab. č. 1 – Zhodnocení ERP systémů dle pokrytí interních procesů [17] 

ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

All-in-One Schopnost pokrýt 

všechny interní procesy 

podniku. 

Vysoká úroveň 

integrace. 

Nižší detailní 

funkcionalita, nákladná 

customizace. 

Best-of-Breed Orientace na specifické 

procesy nebo obory. 

Detailní funkcionalita 

nebo specifická oborová 

řešení. 

Obtížná koordinace 

procesů, 

nekonzistentnost 

informací. 

Lite ERP Speciálně odlehčená 

verze pro trh malých a 

středních firem. 

Rychlá implementace, 

cenová dostupnost. 

Omezená funkcionalita, 

omezený v možnostech 

rozšíření a počtu 

uživatelů. 
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ERP systémy se zákazníkům nabízí ve třech variantách: 

• implementace na míru – časově a finančně náročné. ERP systém je upravován a 

nastavován dle zákaznických požadavků, 

• přednastavená ERP – používají se jako standardizovaný ERP systém. Zákazník 

se přizpůsobuje IS, 

• pronájem formou ASP – jedná se o formu outsourcingu, která se vyplatí spíše pro menší 

firmy. Firma pronajímá zákazníkovy IS, prostřednictvím zabezpečeného 

internetu. Systém se nachází u pronajímající firmy, která systém spravuje [18, s. 118]. 

Užívání ERP přináší kromě celé řady přínosů také určitá rizika a vždy je důležité zvážit jeho 

zavedení v konkrétním podniku zvýšení kvality, přesnosti, dostupnosti a včasnosti informací. 

Tab. č. 2 – Výhody a nevýhody ERP systému [2] 

Výhody ERP systému Nevýhody ERP systému 

Zvýšení přesnosti, kvality, dostupnosti a včasnosti 

informací. 

Vysoké nároky na informační technologie. 

Vyšší efektivnost informačního systému a systému 

řízení. 

Složitá customizace systému pro konkrétní 

uživatele. 

Rychlejší a efektivnější reakce na změny na trhu a 

na požadavky zákazníků, rychlejší exekuce 

jednotlivých kroků. 

Vysoké náklady na školení a doškolování uživatelů 

systému. 

Odhalení slabin a skrytých rezerv podniku. Složité ovládání. 

Vyšší úroveň vnitřního kontrolního systému 

podniku. 

Malé využití celkové funkcionality systému 

v konkrétním podniku. 

Zvyšování výnosů a snižování nákladů.  

Další součástí ERP systémů tvoří HRM (Human Resource Management) a EAM (Enterprise Asset 

Management). HRM se zabývá řízením lidských zdrojů převážně ve velkých společnostech. Je tvořen 

z řízení mezd včetně výpočtů odvodů a daní. Součástí jsou informace o paušálních výdajích za uplynulý 

rok (pro účely daňového přiznání z příjmů), informace a údaje o spolupracovnících, karierní růst 

či hodnocení výsledků spolupracovníků. Dále je tvořen ze vzdělávacích projektů, jako mohou být e-kurzy, 

e-learning a podobně [19]. 

EAM systém se zabývá řízením podnikových aktiv zpravidla ve větších firmách. Jedná se o 

software, Pomoct zajistit detailní informace o veškerém hmotném zařízení. Poskytuje detailní informace 

o veškerém hmotném majetku, napomáhá zlepšit organizaci práce a tím zvýšit produktivitu údržby, 

pomáhá při optimalizaci výrobních procesů, a mimo jiné poskytuje také informace o návratnosti 

podnikových investic [1]. 
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2.2.3 ERP II 

V posledních letech se stále více prosazují systémy zvané extended ERP nebo ERP II. Aplikace 

této kategorie jsou často nazývány jako ECM (Enterprise Content Management). 

ECM představují řešení učená pro zpracování nejen strukturovaného (účetnictví, logistika, výrobní 

procesy), ale i nestrukturovaného obsahu, jako jsou např. e-maily, směrnice, obsah podnikového webu, 

podnikové znalosti apod. Dle studií tyto informace dosahují až 80 % informací v podniku, proto se ECM 

stávají nedílnou součástí podnikových IS [16, s. 107]. 

Prostřednictvím rozšířené verze ERP dále dochází k integraci podniku a jeho informačního 

systému s okolím. K tomu dochází propojením s dalšími zásadními oblastmi řízení v podniku. Mezi hlavní 

směry rozšířené verze ERP patří řízení dodavatelských vztahů (SCM), řízení vztahů se zákazníky neboli 

CRM) a v neposlední řadě manažerský informační systém Business Intelligence (BI) [16]. 

2.2.4 Supply Chain Management (SCM) 

SCM se využívá k řízení dodavatelských řetězců, eventuálně dodavatelských sítí. Představuje 

soubor specifických nástrojů a procesů účelově sloužící k optimálnímu řízení a k maximalizaci efektivity 

provozu všech prvků dodavatelského řetězce. SCM představuje vzájemné propojení mezi dodavatelem 

a odběratelem fungující na principu informačních a komunikačních technologií. Prostřednictvím spojení 

a distribuce dat mohou partneři v rámci řetězce úzce spolupracovat, sdílet mezi sebou informace, 

plánovat a řídit celkový postup tak, aby byla zvýšena akceschopnost celého dodavatelského řetězce [16]. 

2.2.5 Customer Relationship Management (CRM) 

Jedním z hlavních úkolů informačního systému je vytváření a zlepšování vztahů se zákazníkem. 

CRM je soubor technologií, podnikových procesů a personálních zdrojů určených pro řízení a zajišťování 

vztahů se zákazníky podniku, a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména tedy prodeje, 

marketingu a podpory zákazníka a zákaznických služeb [16, s. 89].  

Software CRM napomáhá organizacím při dosahování cílů v oblasti vztahů se zákazníky tím, že 

měří klíčové indikátory výkonnosti v rámci celého zákaznického cyklu. Tím se zvyšuje interní efektivnost 

a cílenost marketingových kampaní. V současnosti CRM integruje i se sociálními sítěmi [16]. 

2.2.6 Management Information System (MIS) 

Úkolem MIS je pokrýt všechny potřebné agendy jedním softwarovým nástrojem, který by měl 

být schopen obsluhovat i méně technicky zdatný uživatel. MIS by měl také používat jednotné dimenze, 

pomocí kterých měří a vykazuje výstupy. Plný rozsah systému MIS by měl produkovat veškeré 

manažerské nástroje operativní i strategický management. Zpravidla se jedná o informace o plánování, 
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modely manažerského účetnictví, manažerské reporty, týdenní nebo denní operativní přehledy firmy. U 

tohoto systému není stěžejní, na jakém software řešení stojí, ale jakým způsobem je postaven a 

modifikován. Za klíčové atributy MIS se považuje to, že je postaven: 

• na jednotné datové základně, 

• na jednotné logické základně [20]. 

Po MIS jsou vyžadovány funkčnosti, které ERP systém není schopný splnit. Jedná se například o 

komplexní plánování, vypracování business modelu manažerského účetnictví, vytváření budoucích 

scénářů vývoje, pokročilé statistické metody atd. MIS jsou datově náročné a nebývají součástí ERP 

systémů [20]. 

2.2.7 Business Intelligence (BI) 

Business Intelligence představuje soubor metod a konceptů, které slouží ke zkvalitnění 

rozhodovacích procesů firmy. BI je výraz pro znalosti, procesy, aplikace, platformy, nástroje 

a technologie, které podporují porozumění datům, jejich vztahům a trendům. BI poskytuje podnikům 

prostředky pro sběr a analýzu dat, které usnadňují reporting, dotazování a ostatní analytické 

činnosti [16]. 

Všechna data uložená ve standardním ERP, CRM nebo SCM, je možné využít k analyzování a k 

podpoře rozhodnutí v podniku za účelem zefektivnění procesů. Softwarové aplikace typu BI vytvářejí 

přehledné, detailní a agregované informace za delší časové období v podobě tabulek a grafů udávajících 

trendy či korelace rozmanitých jevů [16, s. 93]. 

Softwarové aplikace BI poskytují uživatelům aktuální informace ohledně stavu dodavatelů, 

odběratelů, prodejů, skladů, o rozdělané výrobě. Tyto informace jsou dostupné bez vyčkávání na 

zpracování daných periodických uzávěrek v transakčních systémech. Informace jsou nezávislé skrz více 

úrovně řízení, kde může docházet k nechtěnému rušení [16]. 

Aplikace BI představují produkty pro zlepšení kvality, výkonnosti podnikového řízení a celkové 

zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Tyto aplikace jsou určeny hlavně pro vrcholový a střední 

management, ale stejně tak i pro analytiky a specialisty. Řízení podniku podporují v reálném čase, stejně 

tak integrují věcně nebo lokálně samostatné informační zdroje [16, s. 94]. 

Možnosti nasazení softwaru pro podporu rozhodování lze snáze využít v těchto oblastech: 

• reporting, kde podstatou je vytváření potřebných reportů s danými hodnotami, analýzami a 

trendy; 

• analýza – možnost detailnějšího zpracování multidimenzionálních rozborů dat společně s 

využitím účelových dotazů; 
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• query – představuje nástroj dotazování pro konkrétní případ, společně s možností vymyšlení 

nejrůznějších dotazů [16, s. 94]. 

2.2.8 Účetní informační systémy 

Účetní informační systémy (AIS) protínají dvě zásadní disciplíny, a to účetnictví a informační 

systémy. Jsou definovány jako sběr dat a jejich zpracování, které umožňuje poskytování potřebných 

informací uživatelům [21]. 

AIS lze tedy chápat jako subsystém ICT, který se zpravidla skládá ze 6 komponent: 

• uživatelé systému, 

• postupy a instrukce zajišťující sběr. zpracování a uchování dat, 

• údaje o podniku a podnikových procesech, 

• software pro zpracování dat, 

• infrastruktura informačních technologií (počítače a příslušenství, síťová komunikační zařízení pro 

sběr, ukládání, zpracování a přenos dat a informací), 

• interní kontroly a bezpečnostní opatření chránící data v AIS [22, s. 29]. 

Podstatou AIS je tedy shromažďovat a uchovávat údaje o činnostech, zdrojích a zaměstnancích 

podniku, transformovat data na informace a poskytovat přiměřené kontroly za účelem garance 

správnosti a spolehlivosti údajů [22]. 

2.2.9 Trendy v oblasti podnikových IS 

S rozvojem technologie podléhají podnikové informační systémy velkým změnám. Velký vliv má 

zejména internet a možnosti, které poskytuje. Existence internetu změnila celý koncept informačních 

systémů od jejich implementace, provozování, využívání i placení [16]. 

Cloud computing 

Jedním z nejvýznamnějších trendů současnosti je tzv. cloud computing. Cloud (anglicky oblak) 

je pojem odkazující na přístup k počítači, informačním technologiím a softwarovým aplikacím 

prostřednictvím síťového připojení. Poskytovatel tak dodává danou aplikaci, ICT infrastrukturu a 

podpůrné služby velkému množství zákazníků současně prostřednictvím internetu jako službu [11, s. 68]. 

Obchodní oddělení Národního institutu standardů a technologií USA definuje cloud computing 

jako model, který umožňuje všudypřítomný a pohodlný síťový přístup na vyžádání ke sdílené skupině 

konfigurovatelných výpočetních zdrojů (např. sítí, serverů, úložišť, aplikací), které mohou být pohotově 

poskytnuty a spouštěny s minimálním úsilím vedení nebo interakcí poskytovatele služeb [23]. 
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Cloud computing má pět základních vlastností [23]: 

1. samoobslužnost  

2. přístup k síti 

3. sdružování zdrojů – zdroje poskytovatele jsou sloučeny tak, aby sloužily více spotřebitelům, s 

využitím tzv. multi-tenantního modelu 

4. rychlá elasticita 

5. měřená služba – cloudové systémy automaticky řídí a optimalizují zdroje prostřednictvím 

měření, monitorování a vykazovány (např. úložiště, zpracování, počet aktivních uživatelských 

účtů). 

Cloud computing rozlišuje tři základní typy ICT služeb: 

➢ IaaS (Infrastructure as a Service) – zákazník si na pronajaté infrastruktuře sám provozuje 

vlastní aplikace a ukládá svá data; 

➢ PaaS (Platform as a Service) – kromě vývojové infrastruktury dodává poskytovatel zákazníkovi 

také vývojové a integrační nástroje, zákazník může na pronajaté platformě sám vyvíjet a 

provozovat aplikace; 

➢ SaaS (Software as a Service) – poskytovatel nabízí velkému okruhu zákazníků funkcionalitu 

aplikací, které provozuje na vlastní platformě [23]. 

Z pohledu účetnictví je zajímavý zejména SaaS, tedy software jako služba, kdy poskytovatel 

vybuduje potřebnou serverovou infrastrukturu, na kterou nainstaluje požadované aplikace. Poskytovatel 

kromě provozování systému rovněž zajišťuje bezpečnost, smluvní záležitosti, bezpečnost, zúčtování atd. 

Uživateli je poté k dispozici předem definovaný rozsah daných aplikací včetně úplného zajištění provozu 

a aplikačních služeb [16]. 

Hlavní výhodou tohoto řešení jsou nižší náklady ve srovnání s tradičním modelem, jelikož klient 

platí pouze za to, co skutečně využívá. Velkých úspor z rozsahu dosáhne také poskytovatel, který danou 

aplikaci poskytuje velkému množství zákazníků ve stejnou dobu. Nasazení služby je velmi rychlé a služba 

je běžně dostupná nonstop, a to kdekoliv na světě. Údržba je velice jednoduchá, jelikož jsou upgrady 

realizovány provozovatelem několikrát za rok a všichni zákazníci mají k dispozici stejnou, aktuální verzi.  

Cloud computing přináší i určitá rizika. Jendou z nevýhod je, že podnik nemá kontrolu nad 

úpravami aplikace svého poskytovatele nebo časem nasazování nových verzí a aktualizace. Rizikem je 

také nezajištěná integrace s ostatními aplikacemi, spolehlivost internetového připojení či nedostatečná 

přizpůsobivost danému podniku [11]. 
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Open Source Software 

Dalším trendem v oblasti podnikových informačních systémů je aplikace tvořená virtuálním 

týmem vývojářů zvaná Open Source Software (OSS). Jedná se o aplikaci dodávanou v podobě zdrojových 

programů, které si spotřebitel přizpůsobí dle svých potřeb. Zdrojový kód je poskytnut zdarma a nesmí 

být nabízen třetí osobě. Výhodou OSS jsou nízké náklady, jelikož se na tvorbě běžně podílí dobrovolníci 

bez nároku na odměnu, placené jsou pouze dobrovolné služby zakoupené navíc k OSS. Nevýhodou 

tohoto softwarového řešení je, že nemá garanci kvality a případná náročnost případných oprav [11]. 

Mobilita, mobilní aplikace 

Trendem současných aplikací podnikových IS jsou mobilní přístupy. Očekávání a požadavky 

současné mladé generace zaměstnanců jsou mnohem vyšší, na což se výrobci podnikových informačních 

systémů snaží reagovat. Dnes již existuje mnoho aplikací s mobilním řešením jednotlivých modulů 

informačních systémů, které umožňují práci odkudkoliv a kdykoliv [24]. 

2.3 ŽIVOTNÍ CYKLUS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Zpravidla má každý podnikový IS 6 etap životního cyklu, a to od prvního rozhodnutí na 

informační sytém až po jeho „odchod do důchodu“ [1, s. 93]. 

2.3.1 Analytické práce a volba rozhodnutí 

Zpočátku je nutné, aby si manažeři společnosti odpověděli na otázku, zda potřebují nový 

informační systém, nebo jestli stačí inovovat stávající informační systém. Toto rozhodnutí musí vycházet 

z informační strategie podniku. Při rozhodnutí se bere v potaz hlavně stav IS/ICT zejména pak ve velkých 

organizacích, kde může existovat paralelně mnoho různých informačních systémů a IT oddělení s různou 

sílou. Nedílnou součástí je také vypracování hlavních požadavků na informační systém, charakteristiku 

jeho cílů a analýzu přínosů a dopadů v případě zavedení nového informačního systému na celou 

společnost [1, s. 93]. 

2.3.2 Výběr systému a implementačního partnera 

Druhá etapa zahrnuje volbu produktu (software, hardware, služby a infrastrukturu). Tyto 

produkty musí, co nejlépe odpovídat podnikovým požadavkům které byli nadefinovány [1, s. 93]. 

Základním požadavkem by přitom měly být minimální zakázkové úpravy systému, resp. 

customizaci, která s sebou přináší vysoké náklady a časovou prodlevu. Bezpochyby musí také podnik 

zvážit, zda je jeho IT oddělení schopné provést tuto akci sama, nebo využije externích poradenských 

služeb [1, s. 94].  
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Pří výběru systému a dodavatele je důležité zohlednit reference v oboru s kladným hodnocením 

ostatních uživatelů. Dále se posuzuje úroveň funkcionality, kvalita servisních služeb a cena. Na základě 

poptávkového dokumentu podniku je vhodné vybrat dva až čtyři dodavatele, jejichž nabídky nejvíce 

odpovídají nárokům organizace [1, s. 94]. 

Výběr IS lze rozdělit dle tří kritérií: 

• obsahová kritéria – plnění nezbytných funkcí pro firmu, 

• systémová kritéria – technické nároky na systém, zabezpečení přístupu, 

• obchodní kritéria – efektivnost investice, podpora uživatele, licenční smlouvy [25]. 

2.3.3 Uzavření smluvního vztahu 

Tato etapa životního cyklu IS patří k nejpodceňovanějším a zároveň nekritičtějším místům. 

Dodavatel předkládá zákazníkovi sadu smluv, které obsahují požadavky na plnění obou stran, smlouvy 

o licencích, servisní služby, servisní poplatky, definování principů součinnosti, implementaci apod. 

Jelikož se jedná o rozsáhlé inominátní smlouvy s se specifickou terminologií, zákazník by měl 

zvážit využití poradenských služeb renomované právní kanceláře nebo oborově zkušených externích 

poradců [1, s. 96]. 

2.3.4 Implementace 

Implementací se rozumí samotné nasazení informačního systému do podniku. Systém je 

přizpůsoben již definovaným požadavkům, je upravený a modifikovaný, aby splnil všechny podnikové 

předpoklady. Nejvíce finančně náročná část této fáze je přizpůsobení systému. Během procesu 

implementace je důležitý časový a nákladový faktor, aby byl dodržen časový harmonogram projektu a 

za přesně předem určené náklady. V průběhu implementace často mohou vznikat nadbytečné náklady 

a ztráta času kvůli chybám. Proto je nesmírně důležitý vhodný výběr implementačního týmu a 

organizovanost celého procesu (časový plán, plán investic). Implementace končí instalováním systému a 

úspěšného zavedení do provozu [1, s. 96]. 

 

2.3.5 Užívání IS a údržba 

Předposlední fází životního cyklu IS je jeho samotný provoz. Po úspěšné realizaci se očekává 

adekvátní přínos celého projektu. Důležitým faktorem je, aby systém fungoval bez výrazných chyb a s 

očekávanou funkcionalitou. Je velmi vhodné uzavřít smlouvu s dodavatelem o SLA, která definuje 

měřitelnou údržbu poskytovaných služeb pro splnění uzavřeného kontraktu, kdy v případě poklesu 

systému pod danou úroveň následují sankce vůči dodavateli. 
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Určenými parametry mohou být například maximální doba výpadku systému, objem transakcí nebo 

finanční sankce za nedodržení podmínek [1, s. 97]. 

SLA (Service Level Agreement) 

Tento typ smlouvy představuje univerzální pohled na obecné rozhraní spolupráce mezi dvěma 

stranami. Každá SLA smlouva obsahuje typicky popis daného produktu (charakteristika poskytované 

služby, její význam a smysl), dále popis základních parametrů produktu (co je na službě potřeba měřit) a 

také metriky jakosti produktu (jak měřit – jakost je zde souhrnnou kategorií). Důležitým aspektem SLA 

smlouvy je i cena produktu. Ta vychází z nákladovosti poskytujícího procesu, resp. poskytované služby a 

měla by zahrnovat i zisk (odměny za službu nad rámec nutných nákladů pro její poskytování). Stanovení 

výše ceny v SLA smlouvě je pak klíčovým analytickým úkolem [26]. 

Mezi hlavní přínosy této smlouvy patří celkové zvýšení kvality poskytovaných služeb díky předem 

stanoveným podmínkám na obou stranách. Zlepšení obchodních vztahů mezi oběma stranami, které 

mají mezi sebou stanovené případné sankce a v neposlední řadě se značně snižují náklady na IS/ICT ve 

firmě [26]. 

2.3.6 Rozvoj, inovace a zánik 

Ve fázi inovace IS běžně dochází k rozšíření jeho dílčích funkcionalit. Pokud firma patřičným 

způsobem roste, je zapotřebí odpovídajícím způsobem škálovat i IS, a to do klíčových směrů. Může se 

např. jednat o zavedení datového skladu pro uchovávání digitálních dokumentů, smluv atd. Informační 

systém bývá rozvíjen buď vertikálně s orientací na analytickou funkcionalitu (BI), nebo horizontálně 

s možností propojení d dodavatelskými řetězci (SCM) či řízení vztahů se zákazníky (CRM) [1]. 

2.4 BEZPEČNOST INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Podnik užívající informační technologie na každodenní bázi, takřka ve všech svých činnostech, je 

stále více ohrožován neúmyslným či úmyslným zneužitím jeho technologií. Avšak v současné době již 

existuje velká nabídka ochrany a obrany systémů před různými hrozbami a útočníky [27]. 

Dříve patřila bezpečnost pouze do pozadí a rozhodně nebyla považována za jednu z 

nejdůležitějších složek, tak jak je tomu v současnosti. Zdokonalování útoků vedlo i ke zdokonalování i 

obranných systémů. Odcizené informace mohou způsobit pro podnik katastrofické scénáře, avšak 

zničená nebo odcizená technika se dá vždy v určité míře nahradit. Útočníci se zaměřují zpravidla na citlivé 

informace s nezanedbatelnou hodnotou, jako jsou bankovní účty, platební nástroje, zdravotní záznamy 

a jiné použitelné informace [27]. 
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Bezpečnostní systémy disponují prvky, které zabraňují útokům zvenčí (např. počítačové viry), ale 

je třeba brát v potaz i útoky z vnitra podniku. Je statisticky prokazatelné, že největší procento zneužití 

dat je přidělováno právě zaměstnancům poškozené organizace. V návaznosti na toto riziko by společnost 

měla dbát na personální obsazení svých funkcí. Doporučuje se také analýza rizik procesů v podniku. Díky 

těmto důležitým krokům k ohraně může podnik udržovat důvěryhodnost u svých klientů [18]. 

Bezpečný informační systém je ten, který je zajištěn fyzicky, administrativně, logicky i technicky. Zcela 

bezpečného systému je však možné dosáhnout pouze absolutní izolací systému, resp. odstraněním 

vstupů a výstupů. Takový systém však ztrácí svůj smysl. Mezi cíle bezpečnosti informačních systémů 

tedy patří: 

➢ důvěrnost – k informacím mají přístup jen autorizované subjekty (uživatelé), 

➢ integrita a autenticita – modifikaci aktiv (data, hardware, software) mají v kompetenci jen 

autorizované subjekty a původ informací je ověřitelný, 

➢ dostupnost – informace jsou dostupné autorizovaným subjektům [28]. 

 

Zajištění bezpečného IS je komplexním, nekonečným procesem, který obsahuje řadu činností 

fází, na němž se podílí samotní uživatelé i specializovaní pracovníci. Zpravidla by hodnota 

implementovaných opatření neměla přesahovat hodnotu aktiv a dobrého jména podniku, tzv. 

přiměřená bezpečnost. K poskytnutí ochrany IS je nezbytné kombinovat různé typy protiopatření, 

protože neexistuje univerzální prostředek, který by zajistil komplexní ochranu. 

 

Obr. č. 3 – Graf přiměřené bezpečnosti za akceptovatelné náklady [29] 
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2.4.1 Zranitelná místa 

Zranitelná místa v informačních systémech vznikají často z chyb vznikajících při špatné analýze, 

při samotné implementaci systému nebo při přetížení systémů, kdy je v podniku skladováno přílišné 

množství dat a informací [28]. 

Mezi hlavní zranitelná místa IS/ICT patří: 

o fyzická podstata – IS/ICT je umístěn v prostředí, jež jej může poškodit, zničit nebo může být 

odcizen. 

o přírodní podstata – neschopnost IS/ICT vyrovnat se přírodním vlivům jako je požár, záplava, 

zemětřesení či bouře, 

o technologická podstata – nedostačující výkon hardwaru nebo softwaru, 

o fyzikální podstata – prvky IS/ICT mohou být zneužity při elektromagnetickém vyzařování, 

o lidský faktor [28]. 

Útok 

Útok je brán buď jako úmyslné využití zranitelného místa v systému, nebo neúmyslné vykonání 

akce, které končí škodou na aktivech. Při zkoumání možných útoku je třeba řešit otázky typu: jaký projev 

má počítačová kriminalita, jaké možné formy útoků existují, kdo je útočník, jak se chránit, jak detekovat 

útok, jak reagovat na útok nebo co dělat, když dojde k bezpečnostnímu incidentu [28]. 

Příkladem možných projevů útoku je: 

o přerušení dostupnosti, kdy jsou vymazána data nebo samotný program a dojde k znepřístupnění 

do systému; 

o útok na důvěrnost odposlechem, kopírováním dat nebo programu; 

o změnou uložených dat nebo přidáním funkce do programu; 

o útok na autenticitu přidáním hodnoty, kdy útočník poskytuje falešná data [28]. 

Útočník 

Jak již bylo zmíněno výše, organizace by měla brát v potaz, kdo útok může provézt. Musí 

zohlednit jak vnější útočníky, tak i ty vnitřní, kteří operují uvnitř daného podniku [18]. 

Existuje několik typů útočníků, které je potřeba rozlišit [8, s. 216]: 

1. Hacker – útočník, jež se snaží proniknout do systému, ve kterém není autorizovaným uživatelem, 

disponuje velkým množstvím znalostí. 

2. Amatér – náhodný útočník úmyslně či neúmyslně využívající zranitelná místa. 



28 

3. Profesionální zločinci – útočníci s vysokou úrovní znalostí, kteří disponují s dostatečnými 

prostředky k útoku. Řadí se sem teroristé a špióni, a jejich útoky se často vymykají běžné praxi. 

4. Cracker – prolomuje bezpečnost softwaru za účelem krádeže dat a informací, které podléhají 

autorskému právu. 

5. Vandal – poškozuje systém zpravidla ze zábavy. 

 

2.4.2 Bezpečnostní opatření 

Bezpečnostní opatření jsou vždy zaměřena na snahu minimalizovat konkrétní rizika. Opatření lze 

klasifikovat z mnoha hledisek, nejčastěji jsou v literatuře uváděna 2 základní, a to hledisko vztahu vůči 

možného scénáře incidentu a hledisko dle formou protiopatření [8, s. 221]. 

Podle vztahu protiopatření vůči průběhu bezpečnostního incidentu lze opatření rozdělit na: 

• preventivní – účelem je minimalizace příčin možného vzniku bezpečnostního incidentu, 

• dynamická (proaktivní) – účelem je minimalizace možných dopadů aktuálně probíhajícího 

bezpečnostního incidentu, včetně včasného zachycení jejich vzniku, 

• následná (relativní) – účelem je minimalizace možného dopadu proběhnuvšího bezpečnostního 

incidentu [8]. 

Z hlediska formy protiopatření lze bezpečnostní opatření dělit na: 

• administrativní – účelem je nastavit administrativní a organizační pravidla, které vedou 

k minimalizaci vzniku a průběhu bezpečnostního incidentu, včetně jeho dopadu 

• fyzická – účelem je fyzicky zajistit aktiva pro minimalizaci podmínek vzniku, průběhu a dopadu 

bezpečnostních incidentů, 

• technologická – účelem je technologicky (HW, SW) zajistit aktiva tak, aby byly minimalizovány 

podmínky vzniku, průběhu a dopadu bezpečnostních incidentů [8]. 

2.5 MCKINSEYHO MODEL 7S 

McKinsey 7S je analytická technika používaná pro hodnocení kritických faktorů organizace, 

vytvořená pracovníky konzultační firmy McKinsey a to přibližně v sedmdesátých letech. Model poukazuje 

na imunitní systém organizace a ostatní související proměnné, které způsobily, že bylo složité 

implementovat změny, a vyžaduje, aby při snaze udělat efektivní změnu byly brány v úvahu všechny 

faktory dohromady [30]. 

Model 7S zahrnuje sedm faktorů, které se dělí na „tvrdé“ (strategie, struktura, systémy) a „měkké“ 

(styl vedení, spolupracovníci, schopnosti, sdílené hodnoty) [31, s. 101]. 
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2.5.1 „Tvrdé S“ 

Patří sem jednotlivé faktory zohledňující strategii společnosti, její strukturu a systémy, které 

společnost využívá. Možné změny v rámci těchto faktorů jsou snáze proveditelné, jelikož informace 

potřebné pro jejich vyjádření jsou zpravidla dohledatelné v podnikových dokumentech [32]. 

Strategie 

Strategie lze definovat jako dlouhodobý záměr společnosti k předem definovaným cílům. Je to 

soubor procesů a aktivit, které se musí dodržovat, pokud chce firma dosáhnout všech svých cílů [30]. 

Struktura 

Tento faktor řeší členění společnosti, hierarchii a koordinaci jednotlivých útvarů společnosti, 

komunikaci v rámci podniku a zapojení zaměstnanců do činností podniku. Sleduje organizační 

uspořádání ve smyslu nadřízenosti, podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými jednotkami, kontrolních 

mechanizmů a sdílení informací [33].  

Systémy 

Jedná se o formální a neformální mechanismy, které slouží k řízení každodenních aktivit v 

organizaci. Jejich obsahem jsou např. manažerské informační systémy, komunikační systémy, inovační 

systémy, kontrolní systémy atd [30]. 

2.5.2 „Měkké S“ 

Druhou skupinu představují faktory sledující styl společnosti, spolupracovníky, schopnosti a 

sdílené hodnoty. Na rozdíl od první skupiny jsou podklady pro zpracování obtížněji dohledatelné, 

protože se neobjevují v obchodních dokumentech společnosti. Z tohoto důvodu se také hůře popisují a 

případné změny společnosti v rámci těchto bodů není příliš snadné realizovat [30]. 

Styl  

Představuje komunikaci a jednání manažerů se spolupracovníky, podřízenými, ale i zákazníky. 

Ve většině společnostech existují rozdíly mezi formálním a neformálním řízením, které jsou dané 

obsahem organizačních směrnic a tím, jak management ve skutečnosti funguje [30]. 

Spolupracovníci 

Tvoří je lidské zdroje společnosti a jejich vzdělání, školení, vztahy mezi nimi, funkce, motivace a 

rozvoj zaměstnanců [30]. 
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Schopnosti 

Určuje nejlepší a nejsilnější vlastnosti podniku, způsoby a cesty jejich potenciálního zlepšení, 

dostatečnost kvalifikace zaměstnanců a nástroje měření dovedností zaměstnanců. Jestliže organizace 

chce, aby pracovníci přijímali nové znalosti nebo schopnosti, musí disponovat vhodným učícím 

prostředím [30]. 

Sdílené hodnoty 

Definuje základní hodnoty organizace, úroveň a růst podnikové kultury a povědomí o vizi a misi 

podniku mezi zaměstnanci [34]. 

2.6 ANALÝZA SWOT 

SWOT analýza poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, podnikových 

strategií a strategických cílů. Spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu organizace (vnitřní 

prostředí) a současné situace okolí organizace (vnější prostředí). Matice SWOT usnadňuje porovnání 

vnějších hrozeb a příležitostí s vnitřními silnými a slabými stránkami organizace, týmu či projektu [35]  

Tab. č. 3 – matice SWOT [vlastní] 

SWOT Pozitivní Negativní 

V
n

it
řn

í 

p
ů

v
o

d
 

Silné stránky– přednosti, 

výhody (jsou ovlivnitelné) 

„Co je v podniku dobré?“ 

Slabé stránky – nedostatky, 

slabiny (jsou ovlivnitelné) 

„Čím se podnik sám ohrožuje?“ 

V
n

ě
jš

í 

p
ů

v
o

d
 

Příležitosti – možnosti (jsou 

neovlivnitelné) 

„Co se podniku nabízí?“ 

Hrozby – nežádoucí ohrožení 

(jsou neovlivnitelné) 

„Co může blokovat podnik?“ 

 

2.7 ANALÝZA ZEFIS 

Systém ZEFIS je online portál doc. Ing. Miloše Kocha, CSc., který provozuje ve spolupráci s 

Fakultou podnikatelskou VUT Brno. Je primárně určen pro menší a střední společnosti, které si chtějí 

rychle prověřit fungování firmy, procesů a informačních systémů, a ověřit úroveň bezpečnosti, i s 

ohledem na GDPR. ZEFIS zavádí pohled na problematiku přes čtyři osy pohledu, a to na systém, proces. 

firmu a pracovníka. Systém také vyhodnocuje efektivnost, ve smyslu dosažení cíle dobře fungujících 

informačních systémů, firmy a procesů bez nedostatků snižujících jejich účinnost [36].  
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Analýza probíhá formou dotazníků, které by měly být vyplněny zodpovědným expertem dané 

firmy, nejčastěji manažer. Systém na základě odpovědí ihned vyhodnotí výsledky, které je možné srovnat 

s konkurencí stejného odvětví a velikosti (pokud takové informace již existují). Metoda pracuje se sedmi 

dílčími oblastmi protínající celou organizací [36]: 

1. Technika (Hardware) – zkoumá veškeré fyzické vybavení IS, jeho spolehlivost, bezpečnost a 

použitelnost. 

2. Programy (Software) – zabývá se programovým vybavením IS, jeho funkcemi, efektivnosti 

používání a snadnosti ovládacích prvků. 

3. Pravidla (Orgware) –řeší pravidla pro provoz IS, předpisy a doporučené pracovní postupy. 

4. Pracovníci (Peopleware) – zkoumá uživatele a uživatelský přístup k IS, jejich schopnosti a 

podpoře užívání. 

5. Data (Dataware) – analyzuje data vyskytující se v IS, jejich dostupnost, využitelnost, bezpečnost 

a správu. 

6. Zákazníci – zkoumá přínos IS pro zákazníka, resp. osoba využívající určitý systém. Mohou to být 

skuteční zákazníci společnosti nebo vnitropodnikoví uživatelé systému. 

7. Provoz – ověřuje podporu IS, důslednost nastavených pravidel a provozuschopnost IS ve vztahu 

k uživatelům a procesu. 

2.8 ANALÝZA RIZIK 

Definice rizika záleží na konkrétním odvětví, oboru a zkoumané problematice. Existují definice 

rizik technických, ekonomických, politických a sociálních. Pro názornost je možné uvést několik 

technických definic, jak může být riziko jako [37]: 

➢ nebezpečí vzniku nějaké újmy, 

➢ nejistota vzniklá v souvislosti s možným výskytem události, 

➢ nejistota, která se vztahuje k újmě, 

➢ pravděpodobná hodnota ztráty vzniklé nositelem, popř. příjemcem rizika realizací scénáře 

nebezpečí, vyjádřena v peněžních nebo jiných jednotkách. 

Riziko je rozděleno vždy do dvou směrů – pravděpodobnost vzniku nebezpečné situace a 

závažnost možného dopadu. Z toho vyplývá obecný vzorec pro vyjádření rizika HR = P x D, kde HR je 

hodnota rizika, P je pravděpodobnost vzniku nebezpečné události a D vyjadřuje hodnotu nepříznivého 

dopadu [38]. 

V češtině je riziko chápáno většinou pouze v negativním smyslu. Jeho pozitivní stránku tvoří 

odraz existence možných chtěných odchylek. Když mluvíme o pozitivní stránce podnikatelského rizika, 
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jde především o uplatnění na trhu, naději na úspěch a dosažení vysokého zisku. Oproti tomu negativní 

stránky se projevují především nebezpečím, že dosáhneme nižších hospodářských výsledků, než jsme se 

domnívali [39]. 

Reakce na riziko závisí na osobním vztahu k danému riziku, zpravidla se rozdělují do tří skupin [40]: 

o odmítání rizika 

o vyhledávání rizika 

o neutrální vztah. 

První a nejdůležitější krok ke snižování rizik je jejich pečlivá analýza. Analýzu rizik lze definovat 

jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu. Jinak řečeno stanovení 

rizik a jejich závažnost [33]: 

1. Identifikace aktiv – vymezení a popis aktiv. 

2. Stanovení hodnoty aktiv – stanovení hodnoty aktiv, možného dopadu jejich ztráty, 

poškození a změny. 

3. Identifikace hrozeb a slabin – vymezení akcí a událostí, které by mohly negativně ovlivnit 

hodnotu aktiv a určení slabých míst subjektu. 

4. Stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – stanovení pravděpodobnosti výskytu 

hrozby a míry zranitelnosti 

5. Posouzení dopadů 

6. Stanovení úrovně rizika 

7. Rozhodnutí – zda jsou rizika akceptovatelná nebo naopak neakceptovatelná. 

Metody pro analýzu rizik jsou zpravidla rozděleny do tří kategorií, a to podle jejich způsobu 

zpracování [33]: 

➢ Kvantitativní metody – exaktní metody, které vycházejí z číselného výpočtu rizika, frekvence jeho 

výskytu, hrozby a dopadu. 

➢ Kvalitativní metody – rizika bývají hodnocena pomocí bodové stupnice, pravděpodobností 

výskytu nebo jsou popsána slovy. Hodnoty rizik jsou určeny kvalifikovaným odhadem, tudíž jsou 

subjektivní, ale jednoduché. 

➢ Kombinace metod – jedná se o kombinaci výše zmíněných metod. 
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2.8.1 RIPRAN 

RIPRAN (Risk Project Analysis) představuje empirickou metodu, která se využívá k analýze rizik 

určitých projektů. Tato metoda vychází z procesního pojetí analýzy rizik a chápe rizikovou analýzu jako 

posloupnost procesů, ze kterých má každý proces svůj výstup, vstup a činnosti, které proces 

vykonává [41]. 

Metoda obsahuje aktivity, které zajišťují kvalitu činností analýzy rizik, jak to vyžaduje norma ČSN 

ISO 10 006 Management jakosti – Směrnice jakosti v managementu projektu. Zachovává požadavky na 

řízení rizik podle normy ČSN EN 62 198 Management rizik v projektech – Směrnice pro použití. Je 

zaměřena na zpracování analýzy rizik projektu, kterou je nutno prvotně provést před vlastní 

implementací projektu [42].  

RIPRAN analýza rizik se skládá z následujících fází: 

• příprava analýzy rizika – vymezení vstupů, výstupů a činnosti, 

• identifikace rizika – nalezení hrozeb a scénářů, 

• kvantifikace rizika – ohodnocení pravděpodobnosti scénářů, velikosti škod a vyhodnocení míru 

rizika, 

• odezva na riziko – snižování rizika, 

• celkové zhodnocení rizika. 

2.9 KRITÉRIA EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

Koupě nového IS představuje pro firmu organizační, kapacitní a finanční požadavky. Cena za 

nákup, implementaci, údržbu a provoz patří mezi nejdůležitější kritéria v průběhu rozhodování. Cena se 

skládá z jednorázových nákladů, mezi které patří nákup HW, nákup SW, datové naplnění systému, tvorba 

datových rozhraní, úpravy obrazovek a sestav, úpravy podnikových procesů, školení apod. Cenu také 

ovlivňují provozní náklady, mezi které se řadí servisní poplatky za HW a SW (většinou 10 % ročně z ceny 

nákupu), poradenství a zabezpečení provozu. Další náklady mohou nastat u placení externích služeb 

(outsourcing) nebo placení vlastním pracovníkům, kteří se účastní na projektu [16, s. 221]. 

2.9.1 Výdaje na ICT 

Při hodnocení investic do IS/ICT se používá celá řada metod. Žádná z těchto metod není zcela 

optimální a každá má svoje výhody i nevýhody. Výdaje se dělí na čtyři druhy – hardware, software, 

implementace a maintenance [3]. 
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Total Cost of Ownership (TCO) 

Jedná se o metodu sloužící k úplnému stanovení ceny za vlastnictví informačního systému 

v celém jeho životním cyklu. Náklady na investici se obecně vyskytují v kontinuu od nehmotných až po 

hmotné. Total Cost of Ownership zkoumá celkové náklady na technologické a lidské zdroje, včetně 

počátečních investic, ceny hardware, software, updatů, nákladů na údržbu, technickou podporu, školení 

a další [43]. 
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3 SOUČASNÝ STAV 

Tato část práce je zaměřena na současný stav vybraného podniku. Obsahuje představení 

společnosti, její druh podnikání, organizační strukturu a v neposlední řadě její stávající informační 

systémy. Pro upřesnění činnosti podniku budou popsány hlavní podnikové procesy včetně mapy 

procesu. Do současného stavu budou zahrnuty i analýzy pomocí McKinseyho modelu 7S, portálu ZEFIS 

pro zhodnocení efektivnosti stávajícího IS a SWOT matice. 

3.1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Společnost ProfiAccount s.r.o. je malá společnost se sídlem v Brně, která se zabývá zpracováním 

kompletního účetnictví, tzn. vedení podvojného účetnictví a daňové evidence. Dále zpracovává daňová 

přiznání spjatá s činností klienta (přiznání k dani z příjmů, k DPH, daň z nemovitostí, silniční daň apod.). 

Společnost se spíše zaměřuje na klienty, kteří působí v gastronomické oblasti, tedy restaurace, bistra, 

jídelny a jiná stravovací zařízení. Společnost nabízí služby fyzickým a právnickým osobám s místem 

působení v Jihomoravském kraji. V současnosti se firma pravidelně stará o 57 klientů (plátci DPH), ale 

v blízké budoucnosti předpokládá růst klientely, a to na základě již smluvených dvou organizací (hotel, 

obchodní síť pekáren). 

3.1.1 Organizační struktura společnosti 

Jelikož se jedná o malou společnost se 6 zaměstnanci + jednatel, podniková struktura je velmi 

jednoduchá. V čele společnosti je jednatel, který jedná s klienty, předává hlavní účetní požadavky a 

informace potřebné ke zpracování přiznání, kontroluje práci hlavní účetní a zastupuje firmu navenek. 

Další nedílnou součástí je hlavní účetní, která kontroluje a rozděluje přijaté doklady, zpracovává podklady 

k přiznáním a samotná daňová přiznání. Její pravou rukou je asistentka hlavní účetní, která kontroluje 

zpracovaná data a zastupuje hlavní účetní v její nepřítomnosti. Mezi ostatní pracovníky se řadí mzdová 

účetní, pomocná účetní a dvě administrativní pracovnice. 
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Obr. č. 4 – Organizační struktura společnosti ProfiAccount s.r.o. [vlastní] 

 

3.1.2 Hlavní podnikové procesy 

Hlavní podnikové procesy v podniku tvoří linii s jedinou výjimkou, a tím je proces mzdové 

agendy. Celý proces začíná jednáním s potencionálním/stávajícím klientem, což je v kompetenci 

jednatele společnosti. Jednatel dále poskytuje ekonomické a daňové poradentství, což je vedlejší proces. 

V případě uzavření spolupráce mezi firmou a novým klientem, klient je představen hlavní účetní pro 

následnou komunikaci. Následně klient předává potřebnou dokumentaci ke zpracování účetnictví. 

Pomocí vyhotovených účetních výkazů zpracuje daně s přihlédnutím na požadavky klienta (daňová 

optimalizace), tedy daňová přiznání, která jsou předávána daňovému správci. Jestliže klient požádá o 

zpracování mzdové agendy, mzdová účetní, požádá klienta o příslušnou dokumentaci. Na jejich základě 

vytvoří výstup pro klienta, resp. výplatní pásky pro jeho zaměstnance. Tento proces není závislý na 

předchozích procesech a nese za něj plnou odpovědnost mzdová účetní. 
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Obr. č. 5 – Mapa podnikových procesů [vlastní] 

3.2 STÁVAJÍCÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

ProfiAccount doposud používá k vedení účetnictví účetní program STEREO od firmy Ježek 

software s.r.o. STEREO představuje účetní software k vedení podvojného účetnictví a administrativy pro 

menší a střední firmy. Jelikož má firma převážně klienty, kteří působí v gastronomické oblasti, rozhodla 

se také poskytovat službu vedení mezd. Modul mzdy je funkce, kterou program STEREO v té době 

nedisponoval. Firma tedy dokoupila produkt od společnosti Sdružení Tichý & spol. – ÚČTO2000. 

Informační systém Účto2000 patří mezi programy sloužící k vedení jednoduchého účetnictví, daňové 

evidenci a správu mezd. Program automatizuje a usnadňuje vedení daňové evidence, odpisování 

majetku, fakturace, personalistiku a mzdy, obchodní korespondenci a daňová přiznání. Jelikož účetní 

program STEREO neumožňoval zpracování mezd a program Účto2000 neobsahoval funkci podvojného 

účetnictví, používá společnost tyto programy současně. Moduly obou softwarů jsou zcela zpřístupněny 

všem uživatelům stejně, avšak jejich využití v praxi se liší. Každý účetní zaměstnanec má svůj přístup 

zabezpečený heslem. Zpřístupnění jednotlivých agend má v kompetenci hlavní účetní, ale možnost 

založit novou agendu mají všichni uživatelé. Zaměstnanci využívají vzdálený přístup pomocí vzdálené 

plochy (pro operační systém Windows). 

Dle rozhovorů s uživateli obou systémů bylo zjištěno, že jim především nevyhovuje grafické 

zpracování softwarů, rychlost odezvy, a především nulová provázanost mezd s účetnictvím. 
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Obr. č. 6 – Ukázka účetního softwaru STEREO [vlastní] 

 

Obr. č. 7 – Ukázka softwaru Účto2000 [vlastní] 

  

3.2.1 Analýza efektivnosti stávajícího informačního systému 

Pro analýzu efektivnosti stávajícího IS bude použita metoda ZEFIS, která je volně dostupná na 

portálu zefis.cz. Tato analytická metoda zkoumá pomocí dotazníkového šetření jednotlivé oblasti 

informačního systému a zjišťuje tak jeho stav. Výsledky budou zahrnuty dále do matice SWOT a poslouží 

jako předpoklad k formulaci problému a stanovení cílů práce. 

Každá ze 7 oblastí je ohodnocena podle čtyř existujících úrovní, které mohou jednotlivé oblasti 

zaobírat. Úrovně jsou definovány následovně: 1 – špatná, 2 – spíše špatná, 3 – spíše dobrá, 4 – dobrá. 

Systém ZEFIS vyhodnocuje oblasti i procentuálně na základě stanoveného procesu. 

Efektivnost se počítá jako procento ze součtu nedostatků násobených jejich váhou oproti 

dvojnásobnému součtu hodnot shod a nedostatků pro daný typ firmy. Výsledné procento je tedy mezi 

50–100. 50 % znamená, že všechny testované „best practices“ byly porušeny, 100% znamená plnou 

shodu s ideálním stavem daného typu firmy, což v reálném životě není časté [36]. 

Tab. č. 4 – Stav oblastí podnikového systému ProfiAccount [36] 

Zkoumaná oblast Ohodnocení číselně Ohodnocení slovně 

Technika 3 (75 %) spíše dobrá 

Programy 1 (56 %) špatná 

Pravidla 2 (70 %) spíše špatná 

Pracovníci 3 (84 %) spíše dobrá 

Data 3 (84 %) spíše dobrá 

Zákazníci 3 (79 %) spíše dobrá 

Provoz 4 (93 %) dobrá 
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Ze sedmi zkoumaných oblasti je nejslabším článkem oblast programy (software). Druhou spodní 

oblastí dle tab. č. 4 jsou pravidla, resp. bezpečnostní pravidla systému firmy. Vysoce hodnocenou oblastí 

se stává samotný provoz. 

Technika 

Při analýze této oblasti bylo zjištěno, že řešení firewallu je slabší a méně účinné, resp. slabší 

obrana proti útokům v počítačové síti. Technika formy je celkově špatně fyzicky zabezpečena klíčovými 

prvky infrastruktury. Při jejich odcizení, zničení či změně chybí záložní technické řešení. 

Programy 

U této oblasti byla identifikována pomalá odezva systémů, což může snížit produktivitu práce. 

Systém v současnosti neodpovídá požadavkům a potřebám firmy, její vizi a cílům. To znamená že se 

programy (softwary) neshodují s podnikovou strategií. Informační systémy v podniku jsou zastaralé, 

resp. verze jsou aktuální, ale jejich rozhraní a vybavenost jsou zastaralé. 

Pravidla 

Chybějící bezpečnostní pravidla pro práci s informačním systémem hodně riskantní především, 

pokud jsou v systému data o zákaznících. V organizaci celkově chybí bezpečnostní pravidla nebo jsou 

nedostatečně dodržována. 

Chybí informační strategie, strategie bezpečnosti a směrnice pro řešení havarijních situací. 

Pracovní postupy nejsou jasně stanovené a nejsou dostatečně kontrolované. 

Pracovníci 

Přístupová práva k systémům jsou spravována hlavní účetní, avšak odezva na jejich změnu je 

nedostačující. Skoro u všech společností si pracovníci sami urgují chybějící práva, ale nehlásí nezrušená 

práva. Dále hesla uživatelů nebývají aktualizována. Hesla uživatelů si každý zaměstnanec spravuje sám 

na svém zařízení, avšak změny nejsou vedením kontrolovány ani vyžadovány. Všeobecně pracovníkům 

firmy chybí bezpečnostní povědomí a bezpečnostní školení ohledně práce s IS. Uživatelé IS mají 

neomezený přístup na internet, což může vést k vysokým rizikům pro informační systémy. 

Data 

Největším rizikem této oblasti je způsob likvidace dat. Firma nemá žádné vnitřní směrnice o 

správném postupu při likvidaci dat (datové nosiče, papírové dokumenty). S tím se nesou možná rizika 

zneužití dat nebo samotné ztráty dat. 
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Zákazníci 

Vzhledem k faktu, že informační systémy firmy obsahují citlivá osobní data klientů, je potřeba 

provádět periodické bezpečnostní školení uživatelů. Pokud bezpečnost není trvale vynucována, mají 

uživatelé systému tendenci postupně pravidla bezpečnosti ignorovat. Firma svým klientům musí 

prokázat, že činí maximum pro ochranu jejich osobních dat. 

Provoz 

Provoz se z analýzy ukázal jako nejlépe hodnocenou oblastí, avšak i tam se tvoří chyby, které 

můžou vést k hrozbám celého systému firmy. Největší hrozbou je bezpečnostní hrozba virového útoku. 

Je potřeba i zdůraznit, že společnost nemá zajištěnou stálou technickou podporu. 

 

 

Graf č. 1 – Efektivnost systému a úrovně zkoumaných oblastí [vlastní] 

Na grafu č. 1 je zobrazen odhad efektivnosti jednotlivých oblastí. Nejmenší hodnota (56 %) 

udává celkovou efektivnost užití informačních systémů v podniku. Ideální úroveň systému by měla mít 

všechny oblasti s přibližně stejnou hodnotu efektivnosti. Takové řešení má nejmenší náklady při nejvyšší 

účinnosti. 

Úroveň informačního systému vychází z toho, jak moc je pro firmu důležitý. Jelikož se ve 

společnosti ProfiAccount s.r.o. používá informační systém každodenně, provoz bez systému je vyloučený. 

Na základě této skutečnosti jsou předpoklady pro správné fungování systému velice vysoké. 
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3.3 ANLÝZA 7S 

K ohodnocení kritických faktorů zvolené společnosti bude využita analytická technika 

McKinseyho modelu 7S, která se (jak už název napovídá) zaměřuje na sedm oblastí podniku. 

Strategie 

Strategickým cílem společnosti je zprostředkovávat klientům jejich požadavky a uspokojovat tím 

jejich potřeby v oblasti účetnictví a daňového poradenství. Firma se neustále snaží rozšiřovat portfolio 

poskytovaných služeb klientům a zachovávat prostředí rodinného podniku. Dle rozhovoru s jednatelem 

i zaměstnanci je možné říci, že dobré slovo firmy, které šíří dlouholetá klientela, již přineslo více jak 

desítku nových zákazníků. 

Struktura 

Typ struktury organizace se dá popsat jako liniově-štábní a podrobněji je popsána výše v části 

organizační struktury společnosti. Činnosti jednotlivých zaměstnanců jsou jasně stanovené, avšak jejich 

komunikace a šíření znalostí jsou spíše neformální. Jak již bylo zmíněno, v podniku vládne rodinná 

atmosféra. Tyto vztahy jsou doposud udržovány a vázány s velkým respektem k jednateli a hlavní účetní. 

Co se týče karierního růstu, při tak malé organizaci je růst pouze v oblasti zodpovědnosti, tzn. při 

navýšení činnosti a efektivity práce se úměrně navyšují i mzdové podmínky a oblast odpovědnosti. 

Systémy 

V podniku jsou využívány každodenně dva informační systémy, které slouží k hlavní činnosti, a 

to je vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd a daňové problematiky. Komunikace a šíření 

znalostí je neformální a pro komunikaci mimo kancelář se používají emaily a telekomunikační služby 

(mobilní hovory, SMS, MMS). Tento způsob je značně neefektivní, jelikož v případě vzniku problému, 

jednatel nebo hlavní účetní musí obvolat všechny pracovníky. Kontrolní systém funguje na základě dvou 

směrů, každý zaměstnanec je povinen si kontrolovat odvedenou práci sám, a navíc se zodpovídá hlavní 

účetní. 

Styl 

Styl vedení v organizaci je na bázi konzultativního stylu. Funguje obousměrná komunikace 

s intenzivní zpětnou vazbou. Jednatel jedná s každým zaměstnancem samostatně, komunikuje a 

diskutuje o činnostech a odpovědnostech, dává zpětnou vazbu a poradenství. Hlavní účetní komunikuje 

se všemi pracovníky jako sobě rovnému a v případě nejasností funguje jako konzultant. 
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Spolupracovníci 

Mezi spolupracovníky panuje přátelská nálada se zdravou rivalitou, což je pro společnost 

pozitivní faktor. Při soutěžení a určité zdravé rivalitě zaměstnanci odvádí svou práci mnohem efektivněji 

než v klidovém prostředí. Tato přátelská a rodinná atmosféra nenarušuje fakt, že se zaměstnanci řadí do 

různých věkových skupin s odlišnou úrovní vzdělání. 

Schopnosti 

Jak již bylo řečeno, zaměstnanci mají odlišnou úroveň vzdělání, avšak tato skutečnost v podniku 

nehraje žádnou roli. Důležitým faktorem jsou schopnosti získané z praxe, schopnost adaptace a 

osobního růstu. Společnost poskytuje možnosti bezplatného školení účetní a daňové problematiky 

z iniciativy zaměstnance. Dále svým zaměstnancům poskytuje prostor a čas na zdokonalování se, 

povoluje riskování, toleruje neúspěch a má jasnou politiku uznávání úspěchu. 

Sdílené hodnoty 

Kultura společnosti je postavena na hodnotách, které jsou pro všechny zaměstnance známé a 

jsou s nimi ztotožněni. Tyto hodnoty usměrňují jejich chování žádoucím způsobem, kdy vládnou 

přátelské vztahy, které udržují klidnou atmosféru ve firmě. Jednou z hlavních hodnot je otevřenost a 

důvěra, ve smyslu respektování a podřízení se vizí společnosti. 

 

3.4 ANALÝZA SWOT 

Analýza SWOT obsahuje čtyři zkoumané oblasti podniku – silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby. Jedná se o analýzu, která vychází s vnitřního i vnějšího prostředí podniku. Vnější prostředí 

podniku nebylo podrobněji analyzováno z důvodu stále měnící se situace ohledně pandemie COVID-19. 

Silné stránky firmy spočívají především v její zkušenosti a odbornosti v účetnictví a daňovém 

poradenství, v jejich zaměstnancích a také ve flexibilitě a udržování dobrých a přátelských vztahů 

s klienty. Na slabé stránky poukázala již analýza ZEFIS a z částí také analýza 7S. Příležitosti a hrozby jsou 

pojaty v závislosti na jejich ovlivnitelnost, resp. neovlivnitelnost.  
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Tab. č. 5 – Analýza SWOT vybraného podniku [vlastní] 

Silné stránky Slabé stránky 

Dlouholetá zkušenost a působení na trhu 

poskytování služeb v oboru účetnictví a daňového 

poradenství. 

Kvalifikovaní zaměstnanci s osobní motivací růstu. 

Dobré vztahy mezi pracovníky. 

Pozitivní reference klientů. 

Maximální flexibilita a profesionální přístup ke 

klientům. 

Zajištěná stabilita společnosti s možným růstem 

(i přes aktuální situaci COVID-19). 

Nedostačující informační systém. 

Absence bezpečnostní politiky. 

Absence IT oddělení s podporou uživatele. 

Nedostatek ochranných prostředků k zajištění 

fyzického stavu informačního systému a softwarů. 

Práce s osobními a citlivými daty klientů bez 

školení o bezpečnosti práce a likvidace dat. 

Odměňovací způsob není jasný – absence směrnic 

odměňování. 

Nedostatečný systém kontroly. 

Příležitosti Hrozby 

Rozšíření nabídky služeb s novým ekonomickým 

systémem. 

Navýšení produktivity práce. 

Rozšíření klientely a diverzifikace jejich zaměření. 

Zvýšení propagace a povědomí na trhu účetních a 

daňových služeb. 

Legislativní změny daňové problematiky a 

zpracování účetnictví, daňové evidence. 

Ekonomická situace při nízké diverzifikaci klientů 

(většina se zaměřuje na pohostinství) – ztráta 

zákazníků způsobená jejich bankrotem/likvidací. 

Vysoká závislost na informačním (ekonomickém) 

systému. 

Uživatelé IS můžou klást odpor k jeho změně. 
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4 FORMULACE PROBLÉMŮ A STANOVENÍ CÍLŮ ŘEŠENÍ 

Z provedených analýz u současného stavu společnosti je již zřejmé, že dosavadní informační 

systém není optimální. Společnost doposud využívá k hlavním procesům dva účetní softwary, které jsou 

zastaralé a neefektivní. Funkce těchto dvou softwarů může ovládat jeden samostatný systém 

s vhodnějším grafickým rozhraní a rychlejší odezvou. Pomocí analýzy metodou ZEFIS byly zjištěny 

nedostatky v sedmi zkoumaných oblastech systému. Bylo zjištěno, že společnost má neefektivní systém, 

který již nesplňuje firemní vizi a misi. Dále má společnost nedostatečnou IT podporu, nedostačující 

zabezpečení systémů a techniky a neujasněnou politiku bezpečnosti informačních systémů. 

Další analýzou současného stavu byla vnitřní analýza pomoci modelu 7S. Jedná se o slovní 

analýzu, která se snaží organizaci zkoumat objektivně, a zároveň její výsledky napomáhají ke stanovení 

nebo aktualizaci firemní strategie. Touto metodou bylo zjištěno, že společnost má kvalifikované, 

dostatečně motivované zaměstnance, kteří mezi sebou mají dobré vztahy se zdravou rivalitou. Na 

základě analýzy struktury a stylu řízení a vedení společnosti bylo jištěno, že podnik nemá jasně dané 

vnitřní směrnice a převládá komunikativní styl řízení s velmi nízkou kontrolní politikou. Avšak v kladném 

směru firma ví, jak si udržet svoje zaměstnance a motivovat je k dalšímu růstu. Tato skutečnost je velmi 

pozitivní pro firmu, jelikož jsou zaměstnanci ochotní si sami vyhledávat školení, zajímat se o růst podniku 

a zkvalitnění svých nabízených schopností. 

V analýze SWOT je celkové shrnutí stávající situace. Firma disponuje četnými silnými stránkami, 

ale i slabými. Slabé stránky vycházejí především z neefektivního informačního systému a absence 

bezpečnostní politiky. Změna toho systému by mohla znamenat nové příležitosti pro podnik, navýšení 

efektivnosti práce a celkově umožnit klientům rozšířenější nabídku služeb. 

Hlavním cílem této práce je najít vyhovující informační systém (v tomto případě ekonomický 

software) dle požadavků účetní firmy ProfiAccount s.r.o. K dosažení tohoto cíle bylo zapotřebí zhodnotit 

stávající systém a prozkoumat celkové prostředí podniku. Pro výběr nového informačního systému 

budou použity metody hrubého a jemného výběru IS. Vybraný IS/ICT by měl splňovat požadavky 

společnosti a nabídnout tak nové řešení ke zlepšení stávající situace a navýšení efektivnosti práce. 

Dílčím cílem bude po vybrání vhodného ekonomického systému nalézt možná rizika pomocí 

metody RIPRAN, a k těmto rizikům nalézt i řešení k jejich minimalizaci. Poslední část práce by měla 

obsahovat zjednodušené ekonomické zhodnocení doporučovaného informačního systému. 
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5 POUŽITÉ METODY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ 

Pro účely této diplomové práce byly zvoleny analytické metody, které měli zhodnotit stávající 

stav informačního systému ve vybraném podniku, nalézt silné a slabé stránky firmy, její příležitosti a 

hrozby. Zprvu byla provedena analýza pomocí portálu ZEFIS, která se zaměřila na 7 oblastí. Zkoumala 

systém dle techniky, programů, dat, pracovníků, pravidel, provozu a zákazníků. Tyto oblasti jsou 

navzájem provázané a jejich stav vyhodnocuje efektivnost a bezpečnost informačního systému jako 

celek. Další použitou metodou byla analýza pomocí McKinseyho modelu 7S, která se zaměřuje na vnitřní 

stav celé organizace. Výsledky obou analýz byly posléze zahrnuty do matice SWOT, která zhodnotila 

celkový stav podniku dle jeho vnitřního i vnějšího prostředí. Na základě těchto analýz byly stanoveny cíle 

práce, což je výběr vhodného informačního systému (ekonomického softwaru) pro účetní firmu. 

Při výběru IS je potřeba postupovat dle doporučených kroků, které obsahují několik metod pro 

optimální výběr systému: 

1. definování potřeb a požadavků podniku, 

2. identifikace vhodných produktů na trhu, 

3. stanovení kritérií pro hodnocení programu a pro hodnocení dodavatele, 

4. hodnocení vybraných programů, 

5. uzavření smlouvy o koupi softwaru a jeho implementaci, 

6. implementace účetního programu v podniku [25]. 

Pro definování potřeb a požadavků společnosti na IS byla použita metoda rozhovoru a 

dotazníkového šetření. Na základě získaných výsledků a poznatků budou zpracovány požadavky na 

informační systém, které budou základem pro průzkum hotových produktů na českém trhu 

ekonomických systémů. K hledání vhodných produktů bude použit portál SystemOnLine, který slouží 

jako informační databáze informačních systémů. 

Na základě výsledků ze SystemOnLine bude provedena analýza trhu ekonomických systémů 

dvoukolovým výběrem, který zahrnuje metody hrubého a jemného výběru IS. Hrubý výběr IS se provádí 

dle obsahových, technických a specifických kritérií. Na základě těchto kritérií budou systémy bodově 

ohodnoceny podle jejich důležitosti a jejich úplném, částečném nebo žádném splnění. Systémy 

s nejvyšším bodovým ohodnocením postupují do jemného výběru, který systémy analyzuje podrobněji 

a udává tak platformu možnosti výběru IS. 

Pro úplnost procesu diplomové práce je zapotřebí zpracovat analýzu rizik. Analýza rizik bude 

provedena metodou RIPRAN, jako nejvhodnější projektová analýza hrozeb, jejich scénářů a ohodnocení. 

Na základě získaných informací bude rozhodnuto, zda rizika přijmout nebo navrhnout možná opatření 

k jejich minimalizaci. 
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5.1 ANALÝZA POTŘEB A POŽADAVKŮ NA SYSTÉM 

Na základě rozhovoru s hlavní účetní a konzultace s jednatelem společnosti byly stanoveny tyto 

požadavky na ekonomický systém. 

5.1.1 Obsahová kritéria 

Obsahová kritéria představují základní funkce a moduly, které by požadovaný informační systém 

měl obsahovat. Mezi základní obsahové potřeby firmy na IS patří: 

➢ podvojné účetnictví, 

➢ nákladové účetnictví (daňová evidence), 

➢ pohledávky a závazky, 

➢ pokladna, 

➢ banka, 

➢ vazba na internetbanking, 

➢ správa majetku, 

➢ personalistika a mzdy nad 25 zaměstnanců, 

➢ účtování v cizích měnách, 

➢ standartní formuláře – daňová přiznání, kontrolní hlášení, 

➢ možnost účtovat více firem současně, 

➢ sledování oprav v záznamech, 

➢ správa uživatelů v systému, 

➢ export dat. 

Společnost si uvědomuje, že ke zkvalitnění svých služeb jsou potřeba specifické moduly a funkce, 

které nejsou součástí velkého počtu účetních softwarů. Mezi speciální požadavky lze zařadit: 

➢ nákup – prodej, 

➢ propojení s MS Office, 

➢ aktivní daňový kalendář, 

➢ finanční plánování, finanční analýza, 

➢ generátor sestav s možností úprav formulářů, 

➢ řízení Cash-flow, 

➢ propojení se systémem ARES, 

➢ výkaznictví dle jiných norem (IFRS, GAAP, IAS). 
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5.1.2 Technická kritéria 

Technické požadavky na nový informační systém jsou stanoveny především na základě 

vybavenosti firmy: 

➢ hotové řešení produktu, 

➢ instalace na server podniku – Windows Server 2012, 

➢ pod operačním systémem Windows 7 a Windows 10, 

➢ zabezpečení heslem, 

➢ vizuální přehlednost a uživatelská nenáročnost, 

➢ pravidelné zálohování dat, 

➢ bezpečná správa dat. 

5.1.3 Obchodní kritéria 

Hlavní body obchodních kritérií stanovené podnikem: 

➢ zajištění procesu přenosu dat dodavatelem, 

➢ průměrná doba instalace programu zajištěna dodavatelem, 

➢ modularita, 

➢ pravidelná aktualizace (nejlépe v nočních hodinách), 

➢ školení uživatelů, 

➢ reference dodavatele systému (recenze, počet instalací v ČR, ocenění, certifikáty), 

➢ minimálně 6 licencí s možností dokoupení, 

➢ podpora uživatele (hot-line, online chat, telekomunikace), 

➢ základní maintenance (údržba) 

➢ přehledné webové stránky, 

➢ možnost vyzkoušet si demoverzi. 

5.2 ANALÝZA TRHU EKONOMICKÝCH SYSTÉMŮ 

Dle zjištěných požadavků na systém bylo vybráno 23 ekonomických systémů. 

Tab. č. 6 – Přehled vybraných ekonomických systémů na základě požadavků firmy [44] 

Pořadové číslo Systém Dodavatel 

1. ABRA Gen ABRA Software a.s. 

2. ALTEC Aplikace RDD s.r.o. 

3. Altus Vario Altus software s.r.o. 

4. CIS PORS software a.s. 

5. DIALOG 3000Skylla Control spol. s r.o. 
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Pořadové číslo Systém Dodavatel 

6. ENTRY HJ-SOFT, s.r.o. 

7. Expert APL Expert s.r.o. 

8. GINIS Express GORDIC spol. s r.o. 

9. Harmonik SIT & KHASO v.o.s. 

10. INFOpower RTS, a.s. 

11. Integro Integrodat software 

12. IS COMPEKON COMPEKON s.r.o. 

13. KARAT KARAT Software a.s. 

14. KelEXPRESS KELOC CS, s.r.o. 

15. KelMINI KELOC CS, s.r.o. 

16. KelSQL KELOC CS, s.r.o. 

17. KTKw KTK SOFTWARE s.r.o. 

18. MAGION MAGION system, a.s. 

19. Periskop® Accord, spol. s r.o. 

20. PREMIER system PREMIER system, a.s. 

21. TeamOnline TeamOnline a.s. 

22. VENTUS KVADOS, a.s. 

23. WAK INTRA WAK System, spol. s r.o. 

Tyto systémy budou dále hodnoceny na základě důležitosti a obsahu jednotlivých funkcí, a to 

za pomocí hrubého výběru. 

5.3 ANALÝZA METODOU HRUBÉHO VÝBĚRU 

Pro analýzu metodou hrubého výběru bude použita stupnice hodnocení důležitosti jednotlivých 

požadavků a potřeb společnosti dle kritérií. Po rozhovoru se zaměstnanci společnosti, byly jednotlivým 

požadavkům přiděleny hodnoty v rozmezí 1–10, kdy hodnota 1 označuje nejméně důležitý požadavek a 

hodnota 10 nejdůležitější požadavek. Jestliže jsou jednotlivé funkce ohodnoceny číslem 5, jedná se o 

méně důležitější požadavky, hodnoty 6–8 jsou důležité. Nesplňuje-li systém požadavek nebo není 

uveden, hodnota důležitosti bude při výběru záporná. 

5.3.1 Obsahová kritéria 

Nejprve budou hodnoceny základní a specifická obsahová kritéria systému. Body jednotlivých 

funkcí byly určeny na základě rozhovoru s jednatelem, hlavní účetní a pomocnou účetní. 

Všechny nejdůležitější funkce by měly být zastoupeny v jednom softwaru, a to z toho důvodu, 

že si společnost ProfiAccount nepřeje nákup více systémů. 
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Tab. č. 7 – Ohodnocení jednotlivých požadavků dle jejich důležitosti pro firmu [vlastní] 

Požadavek Důležitost Požadavek Důležitost 

Podvojné a nákladové účetnictví 10 Možnost účtovat více firem 10 

Pohledávky a závazky 10 Sledování uživatelů a oprav 7 

Pokladna 10 Propojení s MS Office 7 

Banka 10 Export dat 10 

Vazba na internetbanking 8 Aktivní daňový kalendář 6 

Nákup – Prodej 4 Finanční plánování 5 

Majetek 10 Generátor sestav a úprava formulářů 9 

Personalistika a mzdy nad 25 zam. 10 Řízení cash-flow 5 

Účtování v cizích měnách 10 Výkaznictví dle jiných norem 5 

Hotové standartní formuláře 10 - - 

Mezi nejdůležitější požadavky jsou ty funkce, které jsou nezbytné pro komplexní poskytování 

služeb vedení účetnictví, daňové evidence (nákladového účetnictví) a zpracování daňové problematiky.  

Tab. č. 8 – Hodnocení obsahových kritérií [vlastní] 
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ABRA Gen 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 -6 5 9 5 5 
ALTEC 
Aplikace 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 -6 5 9 5 -5 

Altus Vario 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 -6 5 9 5 -5 

CIS 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 -6 5 9 5 -5 
DIALOG 
3000Skylla 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 6 5 9 5 5 

ENTRY 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 -6 5 9 5 -5 

Expert 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 -6 5 9 -5 -5 
GINIS 
Express 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 -6 5 9 5 5 

Harmonik 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 -6 5 9 5 -5 

INFOpower 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 -6 5 9 5 -5 

Integro 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 6 5 9 5 5 
IS 
COMPEKON 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 -6 5 9 5 5 

KARAT 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 -6 5 9 5 5 
KelEXPRES
S 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 6 5 9 5 -5 

KelMINI 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 6 5 9 5 -5 
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KelSQL 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 6 5 9 5 -5 

KTKw 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 -6 5 9 5 -5 

MAGION 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 -6 5 9 5 -5 

Periskop® 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 6 5 9 5 5 
PREMIER 
system 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 6 5 9 5 5 

TeamOnline 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 6 5 9 5 5 

VENTUS 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 6 5 9 5 5 

WAK INTRA 10 10 10 10 8 4 10 10 10 10 10 7 7 10 -6 5 9 5 5 

Z vyhodnocení obsahových kritérií je zřejmé, že všechny systémy splňují nejdůležitější požadavky 

a potřeby firmy. Jediné záporné hodnoty získaly systémy u funkcí aktivního daňového kalendáře a 

výkaznictví dle jiných norem. 

Ekonomické systémy, jež disponují všemi obsahovými kritérií, a tedy získali nejvíce bodů jsou: 

DIALOG 3000Skylla, Integro, Periskop®, PREMIER systém, TeamOnline a VENTUS. Nejméně bodů 

nasbíral ekonomický software Expert. 

5.3.2 Technická kritéria 

Technická kritéria jsou pro podnik zásadní. ProfiAccount již disponuje vlastním serverem 

s operačním systémem Windows Server 2012. Jelikož si firma nepřeje hostované řešení systému, na tuto 

již vlastněnou platformu by se vybraný systém instaloval. Dále disponuje sedmi notebooky s operačním 

systémem Windows 7 a Windows 10. 

Technická kritéria nebudou hodnocena bodovou stupnicí, jelikož jsou všechny položky velice 

důležité a jedná se o základní parametry, které byly použity na výběr 23 hodnocených systémů. 

 

5.3.3 Obchodní kritéria 

Tato kritéria jsou stěžejní a rozebírají podrobněji vztah dodavatele a klienta systému. Na základě 

bodové stupnice (1–10) byly jednotlivým požadavkům přiděleny hodnoty důležitosti. Jestliže nejsou 

informace dohledatelné, položka bude hodnocena nula počtem bodů. 
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Tab. č. 9 – Hodnocení technických kritérií dle důležitosti [vlastí] 

Kritérium Důležitost Kritérium Důležitost 

Přenos dat dodavatelem 10 Školení uživatelů 7 

Průměrná doba instalace 

dodavatelem 

10 Podpora uživatele 7 

Modularita 8 Základní maintenance 7 

Pravidelná aktualizace 8 Minimum šesti licencí 10 

Reference dodavatele 8 Zkušební demoverze 7 

Počet instalací 6 Přehledné webové stránky 6 

Ocenění a certifikáty 3 Pobočky v ČR 3 

Jelikož jsou obchodní kritéria nejkritičtějším bodem postupu v procesu výběru, hodnoty 

důležitosti budou dále násobeny čísly 0,5 a 1, kdy: 

o násobek 0,5 = splňuje požadavek částečně, 

o násobek 1 = splňuje požadavek v plném měřítku. 

 

Tab. č. 10 – Hodnocení podle obchodních kritérií jednotlivých systémů [vlastní] 
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ABRA Gen 0 10 8 8 8 6 3 7 7 7 10 7 6 3 

ALTEC Aplikace 0 10 8 8 8 3 1,5 -7 3,5 3,5 10 -7 3 1,5 

Altus Vario 10 10 8 8 8 6 3 7 7 7 10 7 6 3 

CIS 10 10 8 4 8 6 3 7 7 7 10 -7 6 1,5 

DIALOG 3000Skylla 10 10 8 8 8 6 3 7 7 3,5 10 -7 6 1,5 

ENTRY 10 10 8 8 4 6 1,5 7 3,5 3,5 10 7 6 1,5 

Expert 0 0 8 0 8 3 1,5 0 0 0 10 -7 -6 1,5 

GINIS Express 10 10 8 0 8 6 3 7 7 7 10 -7 6 3 

Harmonik 10 10 8 8 8 6 0 7 7 7 10 7 6 3 

INFOpower 0 10 8 0 8 6 1,5 7 7 7 5 7 3 1,5 

Integro 0 10 -8 0 0 6 0 0 0 0 0 -7 3 1,5 

IS COMPEKON 10 10 8 8 8 6 0 7 7 3,5 10 -7 6 1,5 

KARAT 10 10 8 8 8 6 3 7 7 7 10 7 6 3 

KelEXPRESS 10 5 8 8 8 6 3 7 7 7 10 7 6 3 
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Systém 
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KelMINI 10 5 -8 8 8 6 3 7 7 7 5 7 6 3 

KelSQL 10 5 8 8 8 6 3 7 7 7 10 7 6 3 

KTKw 10 10 8 8 0 6 0 7 7 7 10 -7 6 1,5 

MAGION 0 10 8 8 8 6 3 0 7 7 0 -7 6 1,5 

Periskop® 10 10 8 8 4 6 0 7 7 7 10 -7 6 1,5 

PREMIER system 10 10 8 8 8 6 3 7 7 7 10 7 6 1,5 

TeamOnline 0 0 8 8 8 6 3 7 7 7 10 7 6 1,5 

VENTUS 0 10 8 8 8 6 3 0 3,5 3,5 5 -7 6 1,5 

WAK INTRA 10 10 8 8 8 6 3 7 7 7 5 -7 6 -3 

Nulové hodnoty u některých požadavků značí, že nemohly být dohledány na webové stránce 

ekonomického systému, nebo nebyly po dotázání informačního oddělení zavčas poskytnuty. 

5.3.4 Výsledky hodnocení 

Výsledné hodnocení všech 23 systémů dle obsahových a obchodních kritérií je uvedeno 

v příloze č. 1. Pro účely diplomové práce byly vybrány 3 ekonomické systémy, které dosáhly nejvyššího 

hodnocení na základě součtu bodů obou kritérií (obsahové, obchodní). 

Tab. č. 11 – Výsledné hodnocení systémů dle hrubého výběru [vlastní] 

Systém Hodnocení dle 

obsahových kritérií 

Hodnocení dle 

obchodních kritérií 

Celkový počet bodů 

KARAT 144 100 244 

PREMIER system 156 98,5 254,5 

 

Mezi nejvhodnější systémy pro společnost ProfiAccount patří informační systémy PREMIER a 

KARAT. Výsledky hrubého výběru budou dále zpracovány pomocí metody jemného výběru, kdy tyto dva 

systémy budou rozebrány podrobněji. 
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5.4 ANALÝZA METODOU JEMNÉHO VÝBĚRU 

Metoda jemného výběru je podrobnější analýza informačních systémů. Analyzuje se jejich 

funkčnost, jednotlivé moduly, speciální možnosti, cenové rozhraní, jejich přehlednost, zpracování apod. 

Tato analýza by měla podniku poskytnou základnu pro výběr nového IS. 

5.4.1 KARAT 

KARAT je ERP systém od společnosti KARAT Solution s.r.o., která působí na trhu informačních 

systémů již 20 let. Tento systém je vhodný k řízení a zajištění správy firem různého odvětví – obchod, 

výroba, logistika, služby, finance atd. Má již více než 700 instalací svého produktu, respektive klientů. 

Pro účely této práce budou blíže popsány funkce a moduly systému, které jsou zásadní pro firmu 

ProfiAccount s.r.o. 

Obecné funkce 

Účetní a ekonomický systém KARAT umožňuje komplexní zpracování účetní a ekonomické 

agendy jednotlivých firem s úplným souladem mezi doklady. Umožňuje překontrolování dokladů 

s možností automatických oprav a editování údajů s tvorbou opravných záznamů (funkce ochranného 

zápisu), pro účely kontroly a controllingu. Systém kontrolních mechanismů a závěrek zabezpečuje 

kontrolu úplnosti a správnosti zaúčtování všech dokladů v systému. Vytvořené účetní doklady musí 

respektovat základní účetní principy, obsahovat povinné a přípustné údaje a musí spadat do správného 

účetního období. Chybné účetní doklady jsou systémem automaticky identifikovány a představují 

zábranu provedení závěrky dokladu a období. 

Software nabízí velké množství analytických přehledů, grafických podhledů a sestav. Výkazy jsou 

zpracovány na základě aktuálních legislativních požadavků s vazbou na MS Excel, který umožnuje tvorbu 

vlastních výkazů nebo jejich editaci. Vše je doprovázeno elektronickou komunikací s portály veřejné 

správy. 

Systém je uživatelsky přívětivý, vzhled z velké části připomíná webový prohlížeč a Microsoft 

Office, jež jsou aplikace, se kterými jsou všichni zaměstnanci firmy ProfiAccount seznámeni. 

Funkce účetnictví a daňové evidence 

Tento modul poskytuje komplexní vedení účetnictví a daňové evidence, a to na bázi jak 

finančního a vnitropodnikového účetnictví, tak i manažerského. Poskytuje výsledné kalkulace s funkcemi 

účtování režií, výkonů a výroby a generuje účetní zápisy s možností úpravy. Evidence účetnictví je možné 

v libovolných měnách s automatickým zaúčtováním kurzových rozdílů. Automaticky také účtuje 

uzávěrkové operace, operace časového rozlišení a periodicky se opakující operace. 
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Nabízí výpočet libovolných ukazatelů, jejich kategorií, časových řad a export do manažerských systémů. 

Obsahuje všechny potřebné moduly pro úplné účetní a daňové výstupy. 

Systém je propojený s orgány veřejné správy pro export a import výstupů, výstupních sestav, 

výkazů, přiznání, hlášení atd. Opravy a storna účetních zápisů lze automaticky generovat, a tím podporuje 

vnitřní kontrolní systém a controlling. 

 

Obr. č. 8 – Vzhled modulu účetních výkazů a jejich exportu do MS Excelu [45] 

Evidence a správa majetku 

Evidence a odpisy fungují na standartní bázi s možností nastavení druhu a průběhu odepisování 

majetku. V případě cenových pohybů majetku systém sám kontroluje překročení hranice pro technické 

zhodnocení v daném roce dle aktuální legislativy. Majetek je možné sledovat na základě osoby svěření, 

středisek a míst umístění s časovou návazností na změny. Jenda z funkcí navíc je možnost dalších druhů 

evidencí majetku a odepisování, např. pro účely IFRS, US GAAP a manažerské účetnictví. 

Personalistika a mzdy 

Systém KARAT nabízí pokročilou evidenci zaměstnanců, kdy umožňuje kompletní správu 

pracovníků od jejich náboru, nástupu přes řízení jejich kariéry až po ukončení pracovního poměru. Je 

možné evidovat uchazeče o zaměstnání, dále evidovat a plánovat školení, řadit zaměstnance dle 

kvalifikace a celá personalistika je napojená na docházkový systém  

Docházkový systém je jednou z funkcí navíc, tento modul je napojen na docházkový terminál 

nebo simulaci terminálu a sleduje pohyby zaměstnanců (příchod, odchod, služební cesta, návštěva 

lékaře, absence atd.). Tím zjednodušuje zpracování mezd a napomáhá vedoucím pracovníkům k řádné 

distribuci pracovních sil. Systém lze individuálně nastavit na každého zaměstnance nebo skupiny 

zaměstnanců a on-line propojení s celým ekonomickým systémem. 
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Modul evidence pracovníků poskytuje šablony pracovněprávních smluv, dále automaticky 

upozorňuje na definované skutečnosti jako je konec zkušební doby, platnost smluv, a pravidelné školení. 

Mzdy lze zadávat několik způsoby – hromadně, trvale, ruční složky a srážky. 

Dále lze výpočet mzdy propojit s výrobou (normohodiny, odměny, mzdové úkoly). Mzdy jsou 

zaúčtovány automaticky s vazbou na příkaz k úhradě a ročním zúčtováním daně. Systém je dále napojen 

na portály ČSSZ a Zdravotních pojišťoven, což umožňuje rychlou elektronickou komunikaci, zpracování 

povinných reportů pro státní správu, statistiky ISPV atd. 

 

Obr. č. 9 – Modul evidence pracovníků 

Bezpečnostním prvkem je správa přístupových práv jednotlivých uživatelů, tak aby k těmto 

osobním a citlivým informacím měli přístup jen oprávněné osoby. 

Evidence zakázek 

Fakturaci lze napojit na evidenci zakázek, která efektivně napomáhá řídit výrobní, servisní a 

obchodní zakázky. Modul poskytuje detailní sledování, plánování a vyhodnocování zakázek s možností 

grafického zpracování pomocí Ganttova diagramu. Tento modul má vazbu na veškeré doklady a 

napomáhá k řízení skladové hospodárnosti a sledování nákladů zakázek. 

Řízení cash-flow 

Modul cash-flow umožňuje analyzovat, plánovat a modelovat budoucí finanční toky a 

promítnou výsledky do reálných dat. Sleduje očekávané nebo plánované příjmy, výdaje a počáteční stavy 

s vazbou na MS Excel. Tento přehled položek cash-flow poskytuje stěžejní údaje pro finanční plánování 

a sledování výdajů klientů. 
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ProfiAccount má spousty klientů, kteří si sestavují cash-flow sami, jedná se o hostinská zařízení, 

která sledují své výdaje na materiál a zboží. Mnoho klientů nemá velké ekonomické povědomí a jejich 

sestava peněžních toků je nepřesná a často chybná. Modul pro řízení cash-flow by znamenal velký přínos 

pro účetní firmu, jelikož by mohla poskytnou svým klientům nadstandartní službu. 

Správa dokumentů DMS 

Systém KARAT umožňuje centralizovanou správu firemních dokumentů v přehledné struktuře, 

kde je lze snadno archivovat, vyhledávat, skenovat a skartovat. DMS správy dokumentů umožňuje 

workflow dokumentů pro rychlejší, přehlednější a jednodušší řízení procesu a kontroly. Zde lze stanovit 

role a nastavit odpovídající přístupy k dokumentům firmy. 

Příklady dokumentů, které lze pomocí DMS spravovat: detaily a přílohy faktur, smlouvy, interní 

směrnice a řídící dokumenty, tiskové výstupy, zápisy z jednání, technická dokumentace, pošta a e-maily. 

ProfiAccount nemá jednotný systém v archivaci a správě dokumentů a smluv klientů. Smlouvy 

se ručně kopírují rok od roku a zakládají k archivaci. Vzhledem k počtu klientů a spravovaných agend je 

tento proces velice zdlouhavý a vysoce neefektivní. 

Reporting 

Jednou ze základních komponent IS KARAT je Seznam, který zajišťuje v přehledné formě 

zobrazení libovolných záznamů a je výchozím bodem pro další práci s nimi. Zároveň však umožňuje s 

těmito záznamy provádět řadu filtračních a analytických kroků, které ve finále vedou ke zjištění 

požadovaného výsledku. Všechny podstatné informace o spravované agendě jsou k dispozici 

v přehledném manažerském dashboardu, který slouží jako nástroj aktuálního reportingu s reakcí na 

měnící se vstupní podmínky. 

Mobilní klient 

Mobilní klient umožňuje přístup od IS pracovníkům nebo klientům mimo kancelář a pracovní 

počítač. Funguje na dotykových zařízeních jako je mobilní telefon a tablet s operačním systémem 

Android a iOS. 

Lze jej systémově přizpůsobit a konfigurovat s celým zařízením – pořízení fotografií přímo do 

aplikace, GPS souřadnice, klientské hovory, workflow, reportingový přehled atd. Z hlediska bezpečnosti 

podporuje mobilní klient zabezpečenou komunikaci přes HTTPS a práci s certifikáty, které zajistí, že práci 

s touto aplikací je umožněn jen oprávněným uživatelům a zařízení. 

Mezi hlavní výhody mobilního klientu patří diskrétní a rychlé zjišťování informací, distribuce 

informací dalším uživatelům, aktuální přehled účetnictví a financí. 
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Zákaznická podpora a servis 

Společnost KARAT Solution poskytuje technickou podporu a správu systému přes on-line 

helpdesk KARAT Assistance, případně telefonicky přes KARAT Hotline nebo e-mail. Společnost zajišťuje 

základní servis a údržbu systému při jeho užívání, součástí ceny systému jsou pravidelné aktualizace, 

zmiňovaný helpdesk a telefonická konzultace. 

Firma nabízí poradenství v oblasti financování softwaru a hardwaru, analýzy v úvodním stadiu 

budování IS, intenzivní konzultace a vytvoření (modulování) vhodné verze informačního systému, 

projektové řízení procesu implementace a služby v rámci poprodejní péče (školení, technická podpora). 

Při přechodu a implementaci nového systému společnost zaručuje: 

✓ předimplementační analýzu – specifikace cílů projektu a požadavků na IS, vypracování návrhu 

řešení a průběhu realizace; 

✓ vytvoření technického a systémového prostředí pro ERP – v případě nedostatku prostředků SW 

a HW, firma dodá a nainstaluje technické vybavení; 

✓ nastavení jednotlivých modulů dle uživatelských požadavků; 

✓ spuštění testovací verze – spuštění systému pro testovací účely a vychytání nedostatků; 

✓ spuštění systému „natvrdo“ 

✓ zaškolení uživatelů systému – školení je součástí procesu implementace systému 

✓ údržbu a servis. 

Cena 

Cena ERP systému se vytváří takzvaně „na míru“, tzn. je potřeba domluvit si schůzku s projektanty 

společnosti a určit požadavky a potřeby jednotlivých modulů či funkcí. Kalkulace je tvořena z několika 

částí: 

o velikost firmy; 

o počet uživatelů, přístupů; 

o stávající stav hardwaru a softwaru – počet zařízení, operační systém klienta a serveru, 

architektura databáze; 

o náklady na předimplementační fáze, implementaci a zaškolení; 

o služby navíc. 

Tyto skutečnosti a garance jsou pak uvedené v SLA smlouvě, která se uzavírá mezi klientem a 

dodavatelem informačního systému. 
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Tab. č. 12 – Přehled jednotlivých funkcí systému [vlastní dle 

Funkce systému Pozn.. Funkce systému Pozn. 

Podvojné účetnictví Ano On-premise – instalace na server klienta Ano 

Nákladové účetnictví Ano Sledování oprav v záznamech Ano 

Pohledávky a závazky Ano Libovolný fiskální rok Ano 

Pokladna, Banka Ano Aktivní daňový kalendář Částečně 

Podpora EET Ano Řízení cash-flow Ano 

Nákup-prodej Ano Management pohledávek Ano 

Režie majetku Ano Replikace dat centrála – pobočky Ano 

Mzdy a personalistika * Ano Intrastat Ano 

Finanční analýza a plánování Ano CRM Ano 

Skladové hospodářství Ano Výkaznictví dle jiných norem Částečně 

Doprava Ano Správa uživatelů Ano 

Výroba Ano Funkce sledování insolvenčního rejstříku Ano 

Účtování v cizích měnách Ano Mobilní technologie – vzdálený přístup Ano 

Generátor sestav a možné úpravy Ano Počet subjektů na 1 licenci Neomezeně 

Standartně dodávané formuláře Ano Cena jedné licence Nezjištěno 

Kniha jízd Částečně Možnost dalších licencí (minimálně 5) Ano 

Propojení s MS Office Ano Podpora uživatele, služby dodavatele Ano 

Propojení s e-commerce Ano Multiverze (účtování více firem současně) Ano 

Homebanking In/Out Ano Sledování oprav v záznamech Ano 

Demoverze zdarma Ano Zálohování a zabezpečení dat Částečně 

 

 

5.4.2 PREMIER system 

PREMIER systém je produkt české společnosti PREMIER systém a.s., která vznikla v roce 1998. 

Má regionální zastoupení v České a Slovenské republice, s dvěma pobočkami v Ostravě a Praze. 

Jedná se o ekonomický software (ERP systém) pro řízení malých a středních firem. Nabídka 

modulů pokrývá všechny firemní agendy (ekonomické, obchodní, personální, výrobní, technické). Je 

vhodný pro téměř jakýkoliv obor a typ firmy. Má již více než 4500 instalací produktu a patří mezi 

nejrozšířenější ekonomické systémy v ČR. 
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Obecné funkce 

Program PREMIER system nabízí ekonomickou agendu, jejíž ovládání, funkce, moduly, sestavy a 

nadstandardní řešení splňují nejpřísnější kritéria pro využití v oboru účetních , daňových a auditorských 

služeb. Představuje jeden software pro obě soustavy účetnictví a daňové evidence. Dokáže zpracovat 

neomezený počet účetních jednotek s možností účtování i neziskových a příspěvkových organizací. 

Možnost nasazení až pro 20 uživatelů v jedné síti. 

V systému lze komfortně provádět změny a opravy v libovolném roce s možností přehledu změn 

a událostí v systému. Premier garantuje hromadné zálohování veškerých dat a agend, je provázaný 

s orgány veřejné správy, což umožňuje elektronickou komunikaci a podávání všech přehledů a výkazů 

přes systém. Software obsahuje velké množství připravených tiskových sestav a také možnost tyto 

sestavy editovat. Výstupy lze tisknout, zobrazit náhled nebo je exportovat do formátů PDF, XML nebo 

do formátů sady MS Office. 

Speciální propojení všech modulů vytváří komplexní systém pro usnadnění procesů. Moduly se 

dají uživatelsky přizpůsobit na přání klienta, což šetří náklady na systém a umožňuje denní sumarizační 

přehled pro zhodnocení veškerých parametrů hospodaření firmy za období. 

Uživatelské rozhraní je praktické, ovládání a účtování je možné pomocí myší i klávesnice. Vzhled, 

resp. pracovní plochu je možné přizpůsobit každému uživateli dle jeho požadavků. 

Účetnictví a daňová evidence 

Podvojné účetnictví je subsystém integrující účetní data ze všech ostatních modulů. Slouží k 

pořizování prvotních dokladů (banka, pokladna, vzájemné zápočty, fakturace,…) pro zpracování 

veškerých účetních daňových a uzávěrkových výkazů. Modul je charakterizován možností provádění 

změn v kterémkoliv čase bez zanechání opravných řádků, kontinuitou účetních období (k dispozici jsou 

ihned data z kteréhokoliv minulého období), možnosti účtování fiskálního roku, provázaností účetních 

dokladů na přidružené doklady a širokou škálou tiskových sestav a filtrů pro uživatelskou tvorbu 

přehledů. 

Systém nabízí formu multiverze pro účetní firmy zdarma, tudíž je na jedné licenci možné vést 

neomezený počet agend. Agendy je možné spravovat na základě středisek, zakázek a dalších 3 analýz. 

Účtování doprovází automatické funkce, jako jsou výpočty kurzových rozdílů při práci s cizími měnami 

(aktuálnost dle on-line kurzovního lístku), hrazení hotovostních faktur apod. 

Veškerá daňová problematika je dostupná v modulu daňová kancelář a nabízí standartní 

podklady pro komplexní řešení přiznání daní v ČR a EU. Tyto formuláře je možné exportovat do MS 

Office, kde se dají dále upravovat. 
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Obr. č. 10 – Vzhled PREMIER systému [46] 

 

Evidence a správa majetku 

Modul evidence majetku poskytuje evidenci investičního hmotného, nehmotného a drobného 

majetku, s doplňkem evidence finančního majetku, leasingu, rezerv a celkového managementu majetku. 

Systém umožňuje sledování údajů o majetku s návazností k zodpovědnosti zaměstnanců za svěřený 

majetek nebo jeho evidenci. Správa majetku je provázána s účetnictvím a vytváří automatické zaúčtování, 

odepisování a vyřazování majetku. 

Modul ostatního majetku slouží k evidenci zásob upravené uživatelem, a údaje se dají rozlišit 

podle středisek. Modul k evidenci finančního majetku spravuje cenné papíry, změny základního kapitálu, 

podíly partnerů apod. 

Personalistika a mzdy 

Karty zaměstnanců firmy jsou evidovány s návazností na orgány ČSSZ, zdravotních pojišťoven 

a exekučních úřadů. Modul je propojen s MS Word, kde vytváří šablonu pro doplnění údajů jednotlivých 

pracovníků a případné vkládání fotografií. Eviduje jubilea zaměstnanců, jejich vzdělání, lékařské prohlídky 

a praxe, to vše s identifikací času a uživatele. Poskytuje automatické plánování školení a vkládání 

certifikátů. 

PREMIER poskytuje několik balíčků pro vedení mezd, resp. poskytuje možnost neomezeného 

počtu zaměstnanců na jedné agendě. Mzdy jsou vedeny na základě legislativních požadavků, které jsou 

automaticky aktualizované. 

Dokáže zpracovávat mzdy na základě měsíčních, hodinových i úkolových mezd. Podporuje 

všechny typy pracovních poměrů, evidenci výkazů práce. Sestavuje zápočtové listy, roční vyúčtování, 
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přihlášky k ZP a OSSZ, mzdové listy, platové výměry atd. Výkazy práce lze importovat pomocí MS Excelu 

s automatickým výpočtem a zaúčtováním, k čemuž se automaticky vážou příkazy k úhradě. 

Systém kontroluje limity přesčasů, hlídá zkušební lhůty, ochranné lhůty, náklady na zaměstnance 

a dovolenou. 

 

Obr. č. 11 – Modul mezd systému PREMIER [46] 

 

Správa dokumentů DMS 

Modul zajišťuje správu elektronických dokumentů, jejich navázání na jakýkoliv doklad v systému, 

či databázovou položku, např. zakázku či skladovou kartu. Program nabízí uspořádání, snadnou 

dostupnost a propojení s produkty, firmami, zakázkami, obchodními případy, projekty atd. Pracuje s 

mnoha typy dokumentů, jako jsou formu MS Office, PDF, ISDOC, obrázky, výkresy a další. 

Jeden doklad může mít neomezené množství připnutých dokumentů. PREMIER nabízí možnost 

jejích tvorby automaticky při skenování. Vazby na dokumenty a přístup k nim, je organizován 

prostřednictvím přístupových práv.  

Reporting 

ERP systém zobrazuje veškeré sestavy na tzv. unigridové obrazovce, která nabízí mnoho variant 

pro datové třídění a filtraci, způsoby zobrazení, uživatelské definování mezisoučtů a tvorbu grafů. Tento 

nástroj nabízí neomezené možnosti ve tvorbě sestav a přizpůsobení jakýmkoliv požadavkům. 

 

Poskytuje soubor veškerých přehledů pro sledování hospodaření firmy, rozbor odběratelských 

vztahů a struktury jednotlivých účtů, sledování nákladového účetnictví a budoucího vývoje finanční 
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situace firmy. Tyto sestavy lze filtrovat dle období, účtů, zakázek, středisek, dokladových řad, obchodních 

partnerů a dalších kritérií. 

Řízení cash-flow 

Cash-flow umožňuje analyzovat, plánovat a modelovat budoucí finanční toky a promítnou 

výsledky do reálných dat. Sleduje očekávané nebo plánované příjmy, výdaje a počáteční stavy s vazbou 

na MS Excel. Tento přehled položek cash-flow poskytuje stěžejní údaje pro finanční plánování a sledování 

výdajů klientů. Cash-flow je zpracováno v několika formách – výhledově na 12 týdnů, výhledově na 12 

měsíců, přímou metodou dle skutečně vynaložených prostředků, přímou metodou s rozčleněním na 

analytické účty. 

ProfiAccount má spousty klientů, kteří si sestavují cash-flow sami, jedná se o hostinská zařízení, 

která sledují své výdaje na materiál a zboží. Mnoho klientů nemá velké ekonomické povědomí a jejich 

sestava peněžních toků je nepřesná a často chybná. Modul pro řízení cash-flow by znamenal velký přínos 

pro účetní firmu, jelikož by mohla poskytnou svým klientům nadstandartní službu. 

Premier API 

API je přenos dat a propojení s jinými systémy s zpřístupněním vybrané informace ze systému 

PREMIER třetím stranám. Funkce API lze propojit systém PREMIER s jakýmkoliv externím systémem 

online. Propojení je často využíváno pro potřeby napojení na e-shop (i externích) a napojení na mobilní 

aplikaci. Data jsou kontrolována a modul neumožňuje zápis nestandartních hodnot, zabezpečení funguje 

přes systém HTTPS a basic authorization podle oprávněných uživatelů. 

Zákaznická podpora a servis 

Aplikace Premier update nabízí on-line informační zprávy, kdy je uživatel v program informován, 

kdy je nezbytné si stáhnout aktualizaci, např. v případě povinné legislativy. Součástí aktualizace jsou také 

úpravy na míru, které jsou realizovány pro ostatní klienty. 

Společnost PREMIER systém, a.s. nabízí podpory uživatele přes telefonickou komunikaci Hot-

line, poradenství prostřednictvím e-mailu a vzdálenou podporu on-line. Vzdálená podpora on-line je 

doplňkem hot-line, kdy umožňuje pracovníkům hot-line vzdáleně se připojit na systém klienta, a tím 

řešit možný problém rychleji a efektivněji. Vzdálený přístup musí být odsouhlasen klientem a zpřístupněn 

klientským uživatelským číslem. 

Společnost nabízí svým klientům komplexní balíček pro instalaci a implementaci produktů systému 

PREMIER: 

✓ analýza a návrh projektu implementace; 

✓ výběr a dodání potřebné techniky; 
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✓ převod dat ze stávajícího programu; 

✓ instalace softwaru; 

✓ implementace s uživatelským přizpůsobením; 

✓ zaškolení a odborná konzultace; 

✓ návrhy účetní metodiky a firemních procesů, úprava vstupních formulářů; 

✓ optimalizace operačního systému; 

✓ údržba a servis – pravidelná správa systému IT konzultantem. 

Cena 

Základní verze PREMIER systému má několik produktových balíčků a nástaveb, které jsou určeny 

pro malé, střední a velké firmy. 

Pro zakázkový produkt je potřeba si domluvit schůzku se systémovým projektantem, který 

kalkuluje cenu systému dle požadavků klienta, licenčního rozsahu, počtu licencí, výběr a správu modulů. 

Kritéria pro cenovou nabídku: 

o obsah základní licence, 

o počet licencí – počet uživatelů a rozsah používaných modulů, 

o technologická verze – Premier systém, Premier Enterprise (databáze SQL). 

Balíček „Total pack“ obsahuje moduly na bázi ERP systémů a první licence systému stojí 

31 970 Kč bez DPH. V případě nákupu ostatních balíčku se jednotlivé funkce a moduly dají dokoupit. 

Celkový ceník nabízených produktů a služeb je veřejně dostupný na webových stránkách PREMIER 

systemu. 

Tab. č. 13 – Funkce PREMIER systému s balíčkem "Total Pack" [46] 

Funkce systému Pozn.. Funkce systému Pozn. 

Podvojné účetnictví Ano On-premise – instalace na server klienta Ano 

Nákladové účetnictví Ano Sledování oprav v záznamech Ano 

Pohledávky a závazky Ano Libovolný fiskální rok Ano 

Pokladna, Banka Ano Aktivní daňový kalendář Ano 

Podpora EET Ano Řízení cash-flow Ano 

Nákup-prodej Ano Management pohledávek Ano 

Režie majetku Ano Replikace dat centrála – pobočky Ano 

Mzdy a personalistika * Ano Intrastat Ne 

Finanční analýza a plánování Ne CRM Ne 

Skladové hospodářství Ano Výkaznictví dle jiných norem Částečně 
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Funkce systému Pozn.. Funkce systému Pozn. 

Doprava Ano Správa uživatelů Ano 

Výroba Ano Funkce sledování insolvenčního rejstříku Ano 

Účtování v cizích měnách Ano Mobilní technologie – vzdálený přístup Ano 

Generátor sestav a možné úpravy Ano Počet subjektů na 1 licenci Neomezeně 

Standartně dodávané formuláře Ano Cena jedné licence 31 970 Kč 

Kniha jízd Ano Možnost dalších licencí (minimálně 5) Ano 

Propojení s MS Office Ano Podpora uživatele, služby dodavatele Ano 

Propojení s e-commerce Ano Multiverze (účtování více firem současně) Ano 

Homebanking In/Out Ano Sledování oprav v záznamech Ano 

Demoverze zdarma Ano Zálohování a zabezpečení dat Částečně 

 

5.5 ANALÝZA RIZIK METODOU RIPRAN 

Analýza rizik je jeden z cílů této diplomové práce, jelikož s každým projektem (procesem) 

přicházejí možná rizika. Pomocí analýzy rizik je lze snadno identifikovat a ohodnotit. Analýza rizik bude 

provedena pomocí metody RIPRAN, která slouží k identifikaci hrozeb a jejich scénářů, k ohodnocení 

pravděpodobnosti vzniku rizika, jeho dopadu a celkové hodnoty. 

Analyzovat se budou rizika před změnou výběru IS, tzn. současný stav infomačního systému ve 

firmě a také rizika spjata s výběrem a možnou implementací nového systému. K hodnocení rizik budou 

použity předdefinované tabulky z portálu ripran.cz, které nabízí 3 verze hodnocení rizik. Verze se liší svou 

konkrétností k analýze rizik, a to na základě náročnosti projektu nebo procesu. Oficiální tabulky jsou 

uvedeny v příloze č. 2. 

V následujících tabulce č. 13 jsou uvedena kritéria, podle kterých se bude postupovat při 

ohodnocování rizik. 

Tab. č. 14 – Ohodnocení pravděpodobnosti a dopadu rizik [vlastní] 

Pravděpodobnost 

ohodnocena slovně 

Pravděpodobnost 

ohodnocena číselně 

Dopad ohodnocený 

slovně 

Dopad ohodnocený 

číselně 

Vysoká pravděpodobnost VP 3  Vysoký dopad VD 3 

Střední pravděpodobnost SP 2 Střední dopad SD 2 

Nízká pravděpodobnost NP 1 Malý dopad MD 1 

Třídy hodnoty rizika: 

➢ vysoká hodnota rizika – VHR, 
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➢ střední hodnota rizika – SHR, 

➢ nízká hodnota rizika – NHR. 

Tab. č. 15 – Identifikace a hodnocení rizik [vlastní] 

Č. Hrozba Scénář Pravděp. Dopad Hodnota 

rizika 

1. Absence bezpečnostních 

pravidel 

Zaměstnanci ohrožují ICT, 

protože nemají povědomí o 

bezpečnosti 

VP/3 SD/2 VHR 

2. Nedostatečná kontrola 

bezpečnosti IS 

Únik dat NP/1 VD/3 SHR 

3. Absence směrnice pro 

havarijní situace 

Zaměstnanci jednají 

neuváženě, vzniká chaos 

VP/3 SD/2 SHR 

4. Porucha HW Zastavení procesů ve firmě SP/2 SD/2 SHR 

5. Nedostatečné fyzické 

zabezpečení IT 

Krádež, zničení  NP/1 VD/3 SHR 

6. Virové napadení IS Ztráta či zneužití dat SP/2 VD/3 VHR 

7. Nedodržování bezpečnostních 

pravidel 

Úmyslné ohrožení IS 

uživatelem 

SP/2 SD/2 SHR 

8. Nefunkčnost části IS Neprovázanost procesů NP/1 SD/2 NHR 

9. Výpadek IS Zastavení procesů ve firmě, 

ztráta dat a vznik nákladů 

SP/2 VD/3 VHR 

10. Neúspěšná aktualizace 

systému 

Ztráta dat, nedodržení 

legislativních požadavků 

NP/1 VD/3 SHR 

11. Výpadek internetu Nefunkčnost celého nebo části 

IS 

NP/1 MD/1 NHR 

12. Dlouhá doba návratnosti 

investice 

Menší přínosy ze zavedení IS SP/2 MD/1 NHR 

13. Nízká kvalita IT zařízení Technická zařízení nezvládají 

nový systém 

NP/2 VD/3 SHR 

14. Uživatelsky náročný IS Snížení efektivity práce VP/3 VD/3 VHR 

15. Nevyužití nových 

funkcí/modulů 

Vysoké a zbytečné náklady na 

pořízení a provoz IS 

VP/3 SD/2 VHR 

16. Nedodržení termínů 

implementace 

Zpoždění procesů ve firmě, 

nedodržení daňových lhůt  

SP/2 VD/3 VHR 

17. Chybná migrace dat Ztráta dat při přenosu na nový 

IS 

NP/1 VD/3 SHR 

18. Neplánované náklady na IS Navýšení původní ceny 

investice 

VP/3 MD/1 SHR 

19. Nedostatek finančních 

prostředků 

Vznik utopených nákladů na 

realizaci projektu 

NP/1 MD/1 NHR 
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Č. Hrozba Scénář Pravděp. Dopad Hodnota 

rizika 

20. Neochota zaměstnanců 

přizpůsobit se změně IS 

Snížení produktivity a 

efektivnosti práce 

VP/3 VD/3 VHR 

Dle analýzy RIPRAN je zřejmé, že převážnou část vysokých hodnot rizik tvoří lidské zdroje. Tato 

rizika jsou nejkritičtějším bodem každého projektu a procesu. Z celkových dvaceti rizik má 7 z nich 

vysokou hodnotu (VHR), 9 střední hodnotu (NHR) a zbývající 4 nízkou hodnotu (NHR). Rizika s nízkou 

hodnotou NHR jsou akceptovatelná, resp. se k nim nemusí navrhovat opatření.  

Pro šestnáct rizik budou níže zpracovány návrhy opatření na jejich snížení. 

Tab. č.  16 – Ohodnocení rizik s návazností na jejich opatření [vlastní] 

Č. Riziko Návrh opatření Nová 

pravděp. 

Nový 

dopad 

Nová 

hodnota 

1. Absence bezpečnostních 

pravidel 

Stanovit směrnici pro 

bezpečnostní pravidla 

NP SD NHR 

2. Nedostatečná kontrola 

bezpečnosti IS 

Zajistit pravidelnou kontrolu 

bezpečnosti IS outsourcingem 

nebo IT oddělením 

NP VD SHR 

3. Absence směrnice pro 

havarijní situace 

Stanovit směrnice pro havarijní 

situace 

NP SD NHR 

4. Porucha HW Zajistit náhradní technologie NP SD NHR 

5. Nedostatečné fyzické 

zabezpečení IT 

Navýšit ochranné prvky 

technologií, stanovit směrnice 

pro bezpečnou práci s IT, 

zajistit náhradní technologie 

NP SD NHR 

6. Virové napadení IS Zajistit počítačovou síť 

kvalitním firewallem a 

antivirusem 

NP SD NHR 

7. Nedodržování bezpečnostních 

pravidel 

Proškolení zaměstnanců, 

pravidelná kontrola 

NP SD SHR 

9. Výpadek IS Zajištění podmínek sankce 

dodavatele systémů (SLA) 

SP MD NHR 

10. Neúspěšná aktualizace 

systému 

Pravidelné zálohování dat, 

zajištění podmínek sankce 

dodavatele (SLA) 

NP MD NHR 

13. Nízká kvalita IT zařízení Analýza stavu IT zařízení před 

implementací 

NP SD NHR 

14. Uživatelsky náročný IS Testování demoverze všemi 

uživateli na všech úrovních, 

report poznatků 

SP SD SHR 

15. Nevyužití nových 

funkcí/modulů 

Podrobná analýza procesů 

firmy, modularita po 

implementaci 

NP MD NHR 

16. Nedodržení termínů 

implementace 

Zpracování podrobného 

časového plánu s možností 

náhrady ztracených nákladů 

dodavatelem (SLA) 

NP MD NHR 
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Č. Riziko Návrh opatření Nová 

pravděp. 

Nový 

dopad 

Nová 

hodnota 

17. Chybná migrace dat Dva druhy zálohy dat před 

implementací (migrací) 

NP MD NHR 

18. Neplánované náklady na IS Stanovení přesného rozpočtu 

na nový systém s rezervou 

SP MD NHR 

20. Neochota zaměstnanců 

přizpůsobit se změně IS 

Testování demoverze uživateli 

před návrhem implementace, 

sběr poznatků na základě 

rozhovoru a dotazníku, řádné 

zaškolení 

NP VD SHR 

Opatření měla snížit hodnoty rizik, resp. jejich vliv na firmu. Opět se prokázaly vyšší hodnoty u 

těch rizik, které jsou spjaty s lidskými zdroji.  

Mezi hlavní problémy firmy ProfiAccount je chybějící nebo nedostatečně zpracované směrnice 

o celkové bezpečnosti a bezpečnosti informačních systémů. Zaměstnanci nebyli proškoleni a nemají 

k dispozici žádné postupy nebo pravidla, kterými se můžou řídit.  

Společnost se řadí mezi malé firmy, které nemají prostředky pro financování IT oddělení. Jedna 

z možností, jak řádně spravovat a kontrolovat dodržování bezpečnosti systému je placení outsourcingu 

IT služeb. Outsourcing IT se stává trendem u malých firem, pro které není IT oddělení finančně přínosné. 

Tuto službu již nabízí většina velkých poskytovatelů informačních systémů, s možností věrnostních slev. 

 

Graf č. 2 – Hodnoty rizik před a po opatření [vlastní] 
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6 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY/DISKUZE 

Zprvu byla provedena analýza pomocí portálu ZEFIS, která se zaměřila na 7 oblastí. Zkoumala 

systém dle techniky, programů, dat, pracovníků, pravidel, provozu a zákazníků. Tyto oblasti jsou 

navzájem provázané a jejich stav vyhodnocuje efektivnost a bezpečnost informačního systému jako 

celek. Další použitou metodou byla analýza pomocí McKinseyho modelu 7S, která se zaměřuje na vnitřní 

stav celé organizace. Výsledky obou analýz byly posléze zahrnuty do matice SWOT, která zhodnotila 

celkový stav podniku dle jeho vnitřního i vnějšího prostředí.  

Na základě provedených analýz současného stavu informačních systémů firmy bylo zjištěno, že 

stávající systém již nepřináší užitečnost. Dle zaměstnanců jsou účetní softwary zastaralé a uživatelsky 

nepřívětivé. Mezi systémy není provázanost a tím ztěžuje práci účetním. Po rozhovoru s jednatelem, 

hlavní účetní, mzdovou účetní a pomocnou účetní byly stanoveny požadavky podle třech stěžejních 

kritérií. Po definování požadavků, potřeb a dostupné techniky firmy byly navrhnuty systémy, jež jsou 

vhodné pro malé a střední účetní firmy. Tyto systémy byly bodově ohodnoceny dle důležitostí 

jednotlivých kritérií a následně vytřízeny do dvou možností. Výsledné body jsou součástí přílohy č. 1. 

 

 

Graf č. 3 – Hodnocení čtyř nejméně vhodných systémů pro firmu [vlastní] 
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Graf č. 4 – Celkové hodnocení čtyř nejvhodnějších informačních systémů [vlastní] 

Z výsledných bodů byly vybrány dva ekonomické systémy na bázi ERP – KARAT a PREMIER 

system. Oba systémy byly podrobně zkoumány na základě jejich modulů, přídavných funkcí a služeb 

poskytovaných dodavatelem systému. Firma ProfiAccount si tedy může vybrat ze dvou navrhovaných 

možností. Dodavatelé obou systému poskytují komplexní službu předimplementačních analýz, návrhu 

implementace, migraci dat, implementaci, podporu uživatele, údržbu, servis a bezpečnost IS. Kalkulace 

ceny je vždy na míru podle potřeb a velikosti firmy. Systémy jsou plně modulární, tzn. že klient si sám 

určí, které moduly mu přinesou užitek a také v jakém rozsahu. Tyto skutečnosti jsou také základem pro 

stanovení ceny ročních služeb údržby a servisu. 

6.1 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

S pořízením informačního systému jsou spjaty finanční náklady, které musí podnik vynaložit k 

jeho užívání a provozu. Součástí jsou výdaje za uživatelské licence, poplatek za servisní služby, 

konfiguraci serveru, konfiguraci počítačových stanic, migraci dat nebo školení zaměstnanců. 

6.1.1 Total Cost-of-Ownership (TCO) 

V následujících tabulkách jsou znázorněny celkové náklady na vlastnictví informačních systémů 

vynaložených jednorázově a náklady v průběhu 5 let. 
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Tab. č. 17 – TCO systému KARAT [vlastní] 

Položka Cena v Kč bez DPH 

Cena pro 6 přístupů 159 040,- 

Údržba a servis v průběhu 5-ti let 85 048,- 

TCO celkem 244 088,- 

Do ukazatele TCO nejsou zahrnuty náklady na implementaci, migraci dat a školení zaměstnanců, 

jelikož společnost KARAT Solution vytváří kalkulaci jednotlivých kroků na zakázku. Po dotazování 

informačního oddělení společnosti byly zjištěny jen ty údaje, které jsou uvedeny v tabulce č. 17. 

Karat Solution nabízí potencionálním klientům prezentaci svých produktů zdarma, také je možné 

si vyzkoušet demoverzi zdarma, a to v rozsahu požadovaných modulů. 

Tab. č. 18 – TCO systému PREMIER [vlastní] 

Položka Cena bez DPH 

Cena 1 licence – „Total Pack“ 31 970,- 

Cena pro 6 licencí (1 Total Pack + 5 Podvojné 

účetnictví Professional) 

90 930,- 

Modul evidence mezd 101-500 zaměstnanců 29 900,- 

Školení pro 6 osob 17 352,- 

Údržba a servis v průběhu 5-ti let 33 616 – 14 119 (maximální sleva 5 let) = 19 497,- 

TCO celkem 189 649,- 

Společnost PREMIER systém má na svých webových stránkách veřejně dostupný ceník, který 

obsahuje ceny balíčku a jednotlivé ceny modulů. Do nákladů TCO opět nebyly zahrnuty náklady na 

implementaci a migraci dat, jelikož se jedná o položku, která je kalkulována na zakázku. V ceně servisu 

a roční údržby je kalkulována i klientská sleva, kterou společnost nabízí. Každoročně je možné odečíst 

12 % z nákladů na údržbu a celkově 42 % v průběhu živostnosti systému. Náklady na školení jsou 

vyčísleny pro kurz – Účetnictví a mzdy pro pokročilé. Školení práce s programem je v ceně implementace 

systému. 

6.2 OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PRO FIRMU 

Nový systém by poskytl nejvyšší přínos jeho uživatelům, resp. zaměstnancům společnosti. 

Navýšení celkové efektivnosti nového systému je úzce spjaté s ušetřeným časem pracovníků firmy. Po 

raném osvojení odlišeného prostředí je očekávaným předpokladem usnadnění práce se systémem, 

efektivnější řízení procesů a zrychlení každodenní operativy. 
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Kompletní digitalizace a propojení systémů přináší volnost v budoucím rozvoji celé společnosti. 

Dílčí funkce a moduly nového systému lze přidávat, či odebírat dle vlastního uvážení, což přináší vysokou 

rozšiřitelnost a flexibilitu. Samozřejmostí je integrace s dalšími systémy a platformami, což firmě 

poskytuje další možnosti budoucího růstu a adaptace. 

Reporting a relevantní analýzy dat lidských zdrojů nejsou ve firmě momentálně k dispozici. S 

příchodem nového systému firma získá strukturovaná pracovní data, z nichž lze libovolně tvořit sestavy 

a přehledy na základě individuálních požadavků. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vybrat vhodný informační systém pro účetní firmu ProfiAccount 

s.r.o., která se zabývá vedením účetnictví a daňové evidence, zpracování personalistiky a mezd, 

zpracování daňové problematiky a poskytování daňového poradenství. 

K výběru bylo zapotřebí analyzovat stávající systém firmy, což posloužilo jako odrazový můstek 

k zjištění požadavků a potřeb firmy, které by měl nový informační systém naplňovat. Stávající systém 

byly analyzovány pomocí portálu ZEFIS, kde bylo zjištěno, že systém již nepřináší firmě užitek a jeho 

životní cyklus je u konce. Dále bylo zjištěno, že společnost nemá podnikové směrnice k zajištění 

bezpečnosti systémů a práci s daty. Pomocí McKinseyho metody 7S byly analyzovány jednotlivé úrovně 

podniku a jejich provázanost. 

Po zhodnocení současného systému a analýze požadavků na nový systém byly navrhnuty 

možnosti dodavatelů a jejich systémů, jež splňují především technická a obsahová kritéria pro výběr. 

Bylo vybráno 23 možností na informační systém nabízených na českém trhu. Těchto 23 systémů bylo 

podrobeno bližšímu hodnocení dle jejich funkčnosti, modulů, dodavatelů a jejich nabízených služeb atd. 

Jednotlivá kritéria byla ohodnocena dle jejich důležitostí pro firemní procesy a z celkového hodnocení 

byly vybrány dva nejvhodnější ekonomické systémy. 

Informační systém s nejvyšším počtem získaných bodů se stal PREMIER system a druhý v pořadí 

ekonomický systém KARAT. Oba systémy byly intenzivně zkoumány dle jejich funkčnosti, modulů a 

přídavných funkcí, které by byly pro ProfiAccount přínosem. Analyzováni byli i dodavatelé systému, 

jakožto poskytovatelé potřebných služeb vázaných k softwaru. Tento jemný výběr obou systémů dává  

firmě ProfiAccount jistou základnu pro jejich výběr. 

Doporučuji účetní firmě ProfiAccount, aby si s dodavateli systémů sjednala schůzku a zdarma si 

nechala odprezentovat jejich produkty. Systémy jsou dělané na míru a jejich předimplementační analýza, 

a kalkulace celkové ceny je u obou poskytovatelů zdarma. 
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Příloha č. 1: Výsledné hodnocení hrubého výběru 

Systém Hodnocení dle 

obsahových kritérií 

Hodnocení dle 

obchodních kritérií 

Celkový součet 

bodů 

ABRA Gen 144 90 234 

ALTEC Aplikace 134 46 180 

Altus Vario 134 100 234 

CIS 134 80,5 214,5 

DIALOG 3000Skylla 156 81 237 

ENTRY 134 86 220 

Expert 124 19 143 

GINIS Express 144 78 222 

Harmonik 134 97 231 

INFOpower 134 71 205 

Integro 156 5,5 161,5 

IS COMPEKON 144 78 222 

KARAT 144 100 244 

KelEXPRESS 146 95 241 

KelMINI 146 74 220 

KelSQL 146 95 241 

KTKw 134 73,5 207,5 

MAGION 134 57,5 191,5 

Periskop® 156 77,5 233,5 

PREMIER system 156 98,5 254,5 

TeamOnline 156 78,5 234,5 

VENTUS 156 55,5 211,5 

WAK INTRA 144 75 219 
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Příloha č. 2: Tabulky pro hodnocení rizik metodou RIPRAN  

Tabulky pro verbální hodnocení rizik 

Soustava 3 x 3 x 3 

 

Třídy pravděpodobnosti: 

Vysoká pravděpodobnost             VP Nad 66% 

Střední pravděpodobnost           SP 33 až 66 % 

Nízká pravděpodobnost              NP Pod 33 % 

 

Třídy dopadu na projekt: 

Velký nepříznivý dopad projektu 

 

VD 

Ohrožení cíle projektu  

Nebo 

Ohrožení koncového termínu projektu 

Nebo 

Možnost překročení celkového rozpočtu projektu 

Nebo škoda přes 20% z hodnoty projektu 

Střední nepříznivý dopad na projekt 

 

SD 

Škoda od 0,51 do 19,5% z hodnoty projektu 

Nebo 

Ohrožení termínu, nákladů resp. zdrojů některé dílčí 
činnosti což bude vyžadovat mimořádné akční zásahy 
do plánu projektu  

Malý nepříznivý dopad na projekt 

 

MD 

Škody do 0,5% z celkové hodnoty projektu 

Nebo  

Dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu 

 

Třídy hodnoty rizika: 

 

 

Tabulka pro přiřazení třídy hodnoty rizika:  

 Velký nepříznivý dopad na 
projekt 

Střední nepříznivý dopad 
na projekt 

Malý nepříznivý dopad na 
projekt 

Vysoká 

pravděpodobnost 

Vysoká hodnota rizika  
VHR 

Vysoká hodnota rizika  
VHR 

Střední hodnota rizika 

SHR 

Střední pravděpodobnost Vysoká hodnota rizika Střední hodnota rizika 

SHR 

Nízká hodnota rizika 

NHR 

Nízká pravděpodobnost Střední hodnota rizika 

SHR 

Nízká hodnota rizika 

NHR 

Nízká hodnota rizika 

NHR 

 

 

Vysoká hodnota rizika – VHR 

Střední hodnota rizika – SHR 

Nízká hodnota rizika – NHR 
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Doporučená tabulka pro přiřazení výsledné pravděpodobnosti: 

Pravděpodobnost hrozby  Pravděpodobnost scénáře Výsledná pravděpodobnost  

VP VP VP 

VP SP SP 

VP NP NP 

SP VP SP 

SP SP SP 

SP NP NP 

NP VP NP 

NP SP NP 

NP NP NP 

 


