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Abstrakt   

Diplomová práce s názvem: „Návrh optimalizace informačního systému“ pojednává o 

procesu zakázek a možnostech eliminace hlavních firemních problémů ve společnosti 

TOROLA design s.r.o. Na základě analýz vnitřního a vnějšího prostředí a finanční analýzy, 

budou společnosti navrhnuty změny jak problém s chybějícím modulem eliminovat.  
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Abstract 

Master´s thesis titled: “Proposal Optimization of Information System" deals with the 

processing of contracts and possibilities of eliminate the major problems in the company 

TOROLA design s.r.o.. Based on analysis of internal and external mediums and the 

financial analysis, I will put forward changes, which they will be helped to improve of the 

situation of orders. 
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ÚVOD 

 

Společnost TOROLA design s.r.o. vznikla teprve před několika lety, je však 100% 

vlastníkem společnosti, která je na trhu již přes 20 let. Společnost TOROLA design s.r.o. se 

věnuje především vývoji, prodeji a servisu vlastních výrobků. V rámci mé brigádnické 

činnosti v této společnosti, jsem po jednáních s vedením společnosti zjistila, že se 

společnost již dlouhou dobu potýká s problémem chybějícího modulu zakázek ve svém 

informačním systému.  

 

Na podnět vedení bude vytvořena tato diplomová práce s cílem eliminovat hlavní firemní 

problémy. Tyto problémy budou zjištěny pomocí provedení analýz vnitřního a vnějšího 

prostředí a také analýzy SWOT. Díky těmto analýzám bude zjištěno, v jaké situaci se 

společnost nachází. Následně bude provedena finanční analýza, která určí, zda je jedná o 

finančně silnou či bankrotující společnost, a zda má společnost dostatečné množství 

finančních prostředků na to, aby vůbec nějaké změny dovedla do zdárného konce.   

Co se týče SWOT analýzy, bude provedena nejen na analyzovanou společnost, ale také na 

současný informační systém. Díky této analýze, zaměřené na informační systém lze zjistit, 

jaká jsou největší rizika ohrožující společnost v oblasti již zmíněného informačního 

systému.  

 

Hlavní částí této akademické práce budou vlastní návrhy na řešení. Budou zaměřeny na 

navrhnutí změn za účelem zlepšení současné situace ve společnosti. V této kapitole bude 

pozornost zaměřena především na stanovení řešení problémů zjištěných v předešlé kapitole, 

analýzu rizik, metodu kritické cesty, vyčíslení nákladů a výnosů spojených s investicí a 

také na metody hodnocení investic.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 Cíle práce 1.1

Hlavním cílem mé diplomní práce je navrhnout patřičné změny v informačním systému, 

používaném ve společnosti TOROLA design s.r.o., které povedou ke zlepšení zpětné vazby 

mezi výrobou a servisem, dále ke zrychlení průběhu zakázek a současně ke zkvalitnění 

práce. S navrhovanými změnami je spojeno také vyčíslení nákladů a výnosů, což je pro 

společnost směrodatné.  

 Postup při zpracování 1.2

V této práci bude postup následující:  

� nejprve bude provedena analýza společnosti, ve které je zapotřebí zjistit nejen 

interní údaje o společnosti, ale také informace o finanční situaci společnosti 

� v dalším kroku je pozornost zaměřena na informační systém, který je používán 

ve společnosti, prověřím jej pomocí analýzy SWOT, díky níž zjistím silné a 

slabé stránky informačního systému, dále jaké informační systém nabízí 

příležitosti a naopak jaké jsou jeho skryté hrozby  

� následně po prozkoumání všech výsledků z provedených analýz budou 

navrhnuta vlastní koncepční řešení problematiky  

� a na závěr je provedeno ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení, to 

znamená, vyčíslení nákladů a výnosů, které jsou s těmito změnami spjaty. 

 

Pro společnost je důležitá zejména poslední část této práce, které se týká rozhodnutí, zda 

bude tato změna pro společnost přínosem.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretických východiscích diplomové práce je pozornost zaměřena na oblasti řešené 

v analýze současného stavu ve společnosti a ve vlastních návrzích řešení. Popisy 

jednotlivých teoretických východisek jsou čerpány z uveřejněných knižních publikací a 

internetových zdrojů, které jsou uvedeny na závěr této diplomové práce.  

 Systém  2.1

Systém je množina prvků. Jednotlivé prvky jsou zde uspořádány a mají určité vlastnosti. 

Mezi jednotlivými prvky dále existují specifické vazby. (3)  

 Informa ční systém  2.2

„ Informační systém je aplikace určená pro nashromáždění, udržování a zpracovávání dat a 

informací, které se týkají určitého projektu nebo celé firmy. Příkladem informačního 

systému může být například kartotéka nebo telefonní seznam.  

Každý informační systém je vytvářen za účelem komunikace. Ať je to uživatel nebo skupina 

uživatelů, stále má každý své uživatelské rozhraní, přes které informace buď přijímá, nebo 

vkládá“(2) 

 Funkce IS  2.2.1

„Funkce informačního systému závisí převážně na jednotlivých požadavcích firmy, která jej 

využívá. Informační systém může spravovat interní záležitosti společnosti jako například 

komunikace zaměstnanců nebo analýzu dat, ale může být přímo napojen i na externí 

záležitosti, jako třeba správa webových stránek, kde může běžet rezervační systém apod. V 

dnešní době je jednou z možných funkcí přímé propojení s dodavateli, účetním softwarem a 

jinými službami.“(2)  

 Princip IS  2.2.2

„Princip informačního systému je založen na vzájemné spolupráci a koordinaci různých 

skupin aplikací. Zjednodušeně můžeme říci, že informační systém bude tvořen minimálně 

dvěma vrstvami, z nichž první vrstva je tvořena datovou vrstvou, která je uložena na 



 

14 

 

datovém serveru. Druhá vrstva je vrstva aplikační, kde je zajištěn přístup uživatelů pomocí 

aplikací k datové vrstvě.“ (2)  

 Efektivnost IS  2.2.3

„Efektivnost je v češtině obecně chápana jako vztah mezi efektem (přínosem, užitkem) a 

výdaji vynaloženými na jeho dosažení.“(19) 

Užitku neboli přínosu je u IS/IT dosaženo například: zavedením informačního systému, 

který nám (řídící pracovník ve firmě) poskytne celkové, pravdivé, včasné a uspořádané 

informace nebo zavedením informačního systému, který umožní řízení zdrojů (pracovníci, 

peníze, data aj.) ve firmě za účelem docílení vytýčených cílů.  

Užitek mohou mít například majitelé, manažeři, zákazníci, kterým se zvýší přidaná hodnota 

a sníží se cena nebo také zaměstnanci, kterým se zkvalitní podmínky v zaměstnání.  

Není snadné vyhodnotit efektivnost prostředků, které jsme vynaložili na informační systém, 

protože přínosy spojené s užíváním informačního systému nejsou patrné (viditelné), efekt 

investic vložených do informačních technologií se může opozdit. (13) 

 

Obrázek 1: Model efektivnosti IS/IT, zdroj: [19] 

 Architektura IS   2.2.4
„Architektura informačních systémů definuje koncepční rámec řešení IS. Dává budování IS 

určitý směr a je vhodným komunikačním prostředkem mezi vedením podniku a projektanty 

IS. Musí být názorná, srozumitelná a jednoduchá.  

 

 



 

15 

 

Architektura IS zajišťuje vazbu mezi 3 účastnícími se stranami IS:  

INVESTOR – ŘEŠITEL – UŽIVATEL 

Požadavky na architekturu, aby informační systém splňoval vytyčené cíle?  

Architektura:  

� Měla být v souladu se strategickými cíly ve firmě 

� Měla by splňovat požadavky uživatelů 

� Měla by splňovat systémovou integraci především v oblasti hardwaru, softwaru aj.  

� Měla by akceptovat případné změny v systému 

� Měla by navigovat IS, aby byl jasný a snadno k porozumění pro uživatele“(12) 

 Možný pohled na informační systém  2.2.5

• Z pohledu architektury 

„Globální architektura je základním schématem, je tvořena jednotlivými stavebními bloky, 

které představují skupiny aplikací včetně datových základen. Jednotlivými stavebními bloky 

může být například architektura funkční, procesní, datová, komunikační nebo řídící.  

Funkční architektura rozděluje informační systém na subsystémy (např. studenti) 

postupnou dekompozicí globální architektury.  

Mezi dílčí architektury také patří např. procesní architektura, jejíž podstatou je připravit 

co nejefektivnější reakce podniku na externí události, nebo technická architektura, která 

určuje typy a rozmístění prostředků výpočetní a komunikační techniky. Dále zde patří 

programová architektura, řídící architektura, která definuje pravidla fungování systému, 

nebo například komunikační architektura, která definuje vnější rozhraní systému a jeho 

komunikace s okolím.   

Tabulka 1: Informa ční systém z pohledu architektur, Zdroj: [4] 

GLOBÁLNÍ 

FUNKČNÍ 

TECHNICKÁ 

(HARDWAROVÁ) 

ŘÍDÍCÍ 

PROCESNÍ 

TECHNOLOGICKÁ 

 

 

DÍL ČÍ 

DATOVÁ 

PROGRAMOVÁ 

(SOFTWAROVÁ) 

KOMUNIKA ČNÍ 
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• Holistický pohled 

Holistický pohled chápe informační systém firmy jako celek a nezahrnuje do něj pouze 

automatizovanou část.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFI  

1. oblast tvořena neformalizovanými informacemi (informace v hlavách lidí) 

FI  

2. formalizované informace – tyto informace jsou zdokumentovány 

IS/IT 

3. oblast informačního systému, která je zpracovávána pomocí informačních 

technologií“(2) 

 Kritéria hodnocení při výběru IS  2.3

Při výběru informačního systému je podle mnoha autorů zapotřebí věnovat se hlediskům 

jako například:  

� Funkčnost – rozhodující kritérium  

� Dodavatel – dodavatel se pro firmu stane strategickým partnerem, a na jeho 

služby bude společnost na delší dobu odkázána, proto je vhodné dobře toto 

kritérium rozvážit 

� Cena – měla by odpovídat „hodnotě “ nabízeného informačního systému 

� Použité informační technologie – měly by být zárukou „bezproblémového“ 

rozvoje informační struktury ve společnosti 

NFI 

FI 

IS

Obrázek 2: Holistický pohled na IS, zdroj: [4] 
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� Integrace – integrace se stávající informační infrastrukturou, která je 

zárukou „bezproblémového přechodu“ na nový IS (6) 

 Outsourcing IS  2.4

„Outsourcing je smluvní vztah mezi externí firmou a naší společností za účelem přenesení 

odpovědnosti za určitou funkční oblast, která většinou nepatří k hlavní podnikatelské 

činnosti podniku.  

Varianty outsourcingu podle vlastnictví a umístění zdrojů:  

� Prostředky vlastněné zákazníkem, zdroje umístěné u zákazníka  

� Prostředky vlastněné zákazníkem, zdroje umístěné u poskytovatele 

� Prostředky vlastněné poskytovatelem, zdroje umístěné u zákazníka 

� Prostředky vlastněné poskytovatelem, zdroje umístěné u poskytovatele 

Převod na outsourcing je spojen nejen s převodem (prodejem) aktiv, ale také je spojen 

s převedením pracovníků z podniku uživatele outsourcingu do podniku outsourcingu. Tento 

převod pracovníků znamená výrazná změna pro pracovníky, co se týče náplně práce a 

pracovní zátěže, ale také i změna sociálního statusu a podnikové kultury a zejména změna 

finančního ohodnocení k lepšímu. Z důvodu těchto změn, mají pracovníci dosti často 

problémy, nejen osobního, ale také společenského charakteru.  

 

Outsourcing z hlediska vzájemného postavení partnerů: 

� Inhouse Outsourcing – poskytovatel služby je součástí organizační struktury 

zákazníka (př. samostatná divize) 

� Subordinate Outsourcing – zákazník má určitou kapitálovou účast ve 

společnosti poskytovatele, který je samostatným právním subjektem (př. 

dceřiná společnost) 

� Independent Outsourcing – spolupráce dvou nezávislých partnerů 

 

Náklady outsourcingu na straně zákazníka: 

� Kooperační náklady 

� Platby za služby – fixní x variabilní“(6) 
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 Analýzy prostředí společnosti 2.5

 Analýza vnitřního prostředí ���� „7S“ 2.5.1

„Výzkum T. J. Peterse a R. H. Watermana ukázal, že úspěšnou firmu ovlivňuje sedm 

vnitřních, vzájemně závislých faktorů, které musí být rovnoměrně rozvíjeny. 

Do hlavních faktorů úspěchu spadá strategie a struktura firmy, spolupracovníci ve firmě, 

jejich schopnosti a dovednosti, styl řízení firmy, systémy a postupy ve firmě, sdílené 

hodnoty tudíž kultura firmy. Rámec „7 S faktorů“ firmy Mc Kinsey je definováno právě 

těmito faktory viz obrázek č. 3. 

 

Obrázek 3: Mc Kinsey 7S. zdroj: [21] 

� Strategie firmy – vychází z vize firmy, představ jejich majitelů a z konkrétního 

poslání firmy. Strategii obvykle tvoří dostatečně volné pokyny, které by se měly ve 

firmě dodržovat a popisy aktiv, které firma musí učinit pro dosažení vytyčených cílů. 

Existují dvě základní konkurenční výhody, a to: nízké náklady nebo diferenciace, 

které vedou k několika možným strategiím. První strategií je strategie vůdčího 
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postavení v nízkých nákladech, druhá je strategie diferenciace a třetí tzv. fokus 

strategie se může soustředit buď na náklady, nebo na diferenciaci.  

� Organizační struktura – je optimální rozdělení úkolů, kompetencí a pravomocí 

každému pracovníkovi podniku. Existují základní typy struktur, jejichž vývoj je od 

jednodušší ke složitější. Těmito strukturami jsou: Liniová struktura, funkcionální 

struktura, liniově-štábní struktura, divizionální struktura a maticová organizační 

struktura. V praxi existuje málo organizací podle některého z výše uvedených 

struktur. Ale existuje celá řada modifikací organizačních struktur, které se 

postupem času mění v závislosti na měnících se podmínkách. 

� Informační systémy – tady se rozumí všechny informační procedury probíhající 

v organizaci. V praxi se v nynější době používají kombinace „ručních“ a 

automatizovaných způsobů zpracování informací. 

� Styl řízení – existují tři základní styly řízení. Autoritativní styl řízení neuznává 

zapojení pracovníků na řízení firmy. Vedoucí si totiž o všem rozhoduje sám. Oproti 

tomu demokratický styl řízení vyžaduje participaci podřízených na řízení firmy. Je 

tu možnost, aby se podřízení vyjádřili, avšak konečné rozhodnutí je vždy na 

vedoucím pracovníkovi. Posledním stylem je laissez – faire, který ponechává 

pracovníkům značnou volnost. Zde je velká nevýhoda a to je bezcílné tápání ve 

chvíli, kde je třeba rozhodnutí nadřízeného.  

� Spolupracovníci – hlavním zdrojem zvyšování výkonnosti firmy jsou lidé. Každý 

úspěšný manažer by měl ovládat umění vhodně se spolupracovníky jednat. Nejedná 

se zde jen o přímou komunikaci, ale také o aktivní spoluúčast zaměstnanců na životě 

své firmy. Spolupracovníci jsou ale také hlavním provozním rizikem firem. Velká 

pozornost se proto musí věnovat motivaci spolupracovníků, a to jak manažerů, tak i 

výkonných pracovníků. Souběžně s motivací ke kvalitní a tvůrčí práci se doporučuje 

budovat u spolupracovníků pocit sounáležitosti a hrdosti na příslušnosti ke 

kolektivu firmy. 

� Schopnosti – jedním z klíčů úspěchu manažera je schopnost rychlé adaptace. Tlak 

ve firmě by měl být vyvíjen nejenom na rozvoj technické a výrobní kvalifikace 
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personálu, ale i na rozvoj ekonomické, právní a informatické gramotnosti personálu 

celé firmy. 

� Sdílené hodnoty – sdílené hodnoty neboli kultura firmy a spolupracovníci spolu 

velmi těsně souvisí. Kultura firmy představuje souhrn představ, mýtů, přístupů a 

hodnot ve firmě všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných. Kultura 

firmy je určitý nehmotný produkt, který je výsledkem myšlení lidí ve firmě a 

charakterizuje vnitřní atmosféru firmy.“(21) 

 Analýza vnějšího prostředí ���� Slepte analýza 2.5.2

„Analýza prostředí  

� kontinuální proces získávání informací o událostech (změnách) mimo organizaci 

� slouží k identifikaci a interpretaci potenciálních trendů v prostředí 

 

SLEPTE analýza 

� metoda rozboru makroprostředí (širšího okolí firmy) 

� cíl: najít a analyzovat ty složky prostředí, které mají pro firmu význam a mohou pro 

něj znamenat příležitost nebo hrozbu 

� sleduje vývoj kritických faktorů v čase 

� zaměřuje se na ty trhy, na kterých firma skutečně působí faktory analýzy:  

o P + L – politické a legislativní 

o E – ekonomické 

o S – sociální a demografické 

o T – technické a technologické 

o E – ekologické 

 

� P + L – politické a legislativní faktory makroprostředí 

o Faktory například:  

� z oblasti politického prostředí: politická stabilita, vývoj 

politické situace, politické vztahy s ostatním světem 
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� z oblasti legislativy: daňové zákony, antimonopolní zákony, 

regulace exportu a importu, ochrana spotřebitele, pracovní 

právo…. 

� E – ekonomické faktory makroprostředí 

o Faktory například: HDP, devizové trhy, kupní síla, úroková míra, 

inflace, nezaměstnanost, vývoj cen energií atd. 

� S – sociální a demografické faktory makroprostředí 

o Faktory například: demografický vývoj populace, změny životního 

stylu, mobilita, úroveň vzdělání, přístup k práci a volnému času 

� T – technické a technologické 

o Faktory například: vládní podpora výzkumu a vývoje, změny 

technologie, celkový stav technologie, nové objevy, rychlost zastarávání 

� E – ekologické 

o Faktory například: ochrana životního prostředí, přírodní podmínky, 

deregulace, změny v makro-okolí, strukturální změny, fúze a akvizice, 

globální konkurence, očekávání zákazníků, technologické 

diskontinuity“(17) 

 

 SWOT analýza  2.5.3

SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky společnosti, hrozby 

(Threats) a příležitosti (Opportunities) spojené s podnikatelským záměrem, projektem, 

strategii nebo i restrukturalizací procesů. SWOT analýzu lze rozdělit na interní a externí 

prostředí společnosti.  

Strategie SWOT analýzy mohou být: maximalizace silných stránek-maximalizace 

příležitostí, minimalizace slabých stránek- maximalizace příležitostí, maximalizace silných 

stránek-minimalizace hrozeb, minimalizace slabých stránek- minimalizace hrozeb. (26) 
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Obrázek 4: SWOT analýza, zdroj: [26] 

Obrázek 5: SWOT analýza pro zavedení strategie, zdroj: [26] 
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 Finanční analýza  2.6

 Horizontální analýza  2.6.1

„V horizontální analýze porovnáváme změny ukazatelů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty) 

v časové řadě. Pro formulaci vývojových trendů horizontální analýzy je nutno hodnotit 

časovou řadu za minimálně 3 roky. V hodnotící tabulce uvádíme vždy jak absolutní hodnoty 

změn, tak i procentní vyjádření změn.“ (29) 

 Analýza likvidity  2.6.2

Ukazatelé likvidity nám přináší informace, jak si stojí společnost ve vztahu ke svým 

závazkům, neboli jak rychle je společnost schopna splatit své závazky.  

Vzorce potřebné k výpočtu analýzy likvidity 

����ž��á	
��������  ��á������ý	�����č�í	�������
��á������é	�
���  

 

 

Význam hodnot 

� Likvidita I. stupně - (0,2-0,5) - okamžitá likvidita (cash ratio) – hotovostní poměr 

� Likvidita II. stupně - (okolo 1) -  pohotová likvidita (quick ratio) – rychlý poměr 

� Likvidita III .stupn ě - (okolo 2) - běžná likvidita (current ratio) – běžný poměr (31) 

 

 Analýza zadluženosti  2.6.3

„Ukazatele zadluženosti (debt management) vypovídají o tom, kolik majetku podniku je 

financováno cizím kapitálem. Zadluženost není pouze negativní charakteristikou firmy.“(30) 

Vzorce potřebné k výpočtu analýzy likvidity  

Celková zadluženost � Ukazatel se často nazývá „Ukazatel věřitelského rizika“, neboť 

v případě likvidace firmy roste riziko věřitelů úměrně růstu její zadluženosti.  

��
�. ���
�ž��� �  ���í	������
��
���á	������ ∗ 100 
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Koeficient samofinancování � Dává přehled o finanční struktuře podniku - do jaké míry  
jsou aktiva financovaná vlastním kapitálem. 

	�$  %�
�& ∗ 100 

Splácení dluhů � Ukazatel udává, po kolika letech by byl podnik schopen při stávající 

výkonnosti splatit své dluhy. 

'$'  �( ) *+
,������í	�� ��
�- 

Úroková krytí � Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky.   
	.�  /012

�á�
����é	ú����	 
Význam hodnot  

� Celková zadluženost ���� doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 30 – 60% 

� Koeficient samofinancování � ideální stav se pohybuje kolem 50 %  

� Splácení dluhů � u zdravých podniků cca 3-4 roky 

� Úroková krytí � dobře fungující podniky: hodnoty v rozmezí 3 – 6 (31) 

 Analýza rentability  2.6.4

„Ukazatele rentability poměřují zisk získaný podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo 

užito k jeho dosažení.“ (30) 

Vzorce potřebné k výpočtu analýzy likvidity  

  

         

                 

Jednotky 

- vše uvedeno v procentním vyjádření 
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Vysvětlivky 

� ROA 1 - rentabilita aktiv z provozního zisku 

� ROA 2 – rentabilita aktiv ze zisku po zdanění 

� ROE -  Rentabilita vlastního kapitálu      

� ROS – Rentabilita tržeb 

� ROI – Rentabilita vloženého kapitálu  
Význam hodnot (31) 

� ROA � hodnota ROA by měla překročit desetiprocentní hranici. 

� ROE � alespoň několik procent nad dlouhodobým průměrem úročení 

dlouhodobých vkladů 

� ROS � rentabilita tržeb by měla být vyšší jak 6% 

� ROI � hodnoty nad 12%-15% postačující, hodnoty nad 15% velmi dobré 

� výsledná hodnota ROE by měla být vždy vyšší než hodnota ROA ⇒ efektivní využití 

cizích zdrojů, projeví se zde pozitivní vliv finanční páky (31) 

 

 Altmanův index finančního zdraví  2.6.5

Altmanův index finančního zdraví neboli Altmanovo Z-skóre je bankrotní model založen 

na poměrových ukazatelích. Cílem tohoto modelu je vyjádřit finanční stav společnosti 

pomocí hodnoty, která vypovídá o tom, s jakou pravděpodobností se firma dostane do 

bankrotního stavu.  

Vzorce potřebné k výpočtu Altmanova indexu finančního zdraví 

Z= 0,717*X1+0,847*X2+3,105*X3+0,42*X4+0,998*X5 

45  Č78
9:;<=>	?@A:@B   4C  D@EFGHěA@Jý	KFLMFHářL:ý	=ýLA@H@:

9:;<=>	?@A:@B   

4O  PQRS
9:;<=>	?@A:@B   T4  �á�
���í	��,��á


V�
���é	�
��� 	

4W  2�ž��
&�����	V�
��� 

Jednotky 

- Jednotlivé výpočty x1 až x5 jsou vyjádřeny desetinnými čísly.  
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Význam hodnot  

� X Y 1,2   - podnik se blíží k bankrotu (silné finanční problémy) 

� \, ] Y ( Y 2,9  - tzv. „šedá zóna“ - určité finanční potíže, nejasný další vývoj  

� X _ 2,9  - finančně silný podnik – uspokojivá situace (7) 

 

 Index IN05   2.6.6

Index IN05 je souhrnný index pro hodnocení finančního zdraví společnosti prostřednictvím 

jediného čísla. Kromě hodnocení faktu, zda společnost v blízké době zkrachuje či nikoliv, 

se však index IN05 zabývá i tím, jestli vytváří pro své vlastníky také nějakou hodnotu.  

 

Vzorec potřebný k výpočtu Indexu IN05 

IN 05= 0,13 * Aktiva/Cizí zdroje + 0,04 * EBIT/Nákladové úroky + 3,97 * EBIT/Aktiva + 

0,21 * Výnosy/Aktiva + 0,09 * Oběžná aktiva / (Krátkodobé závazky +    

 Krátkodobé bankovní úvěry) 

 

Význam hodnot 

IN < 0,9: Firmy, které se nachází pod hranicí 0,9, s 97 % pravděpodobností spějí 

k bankrotu a se 76 % pravděpodobností nebudou vytvářet hodnotu.  

IN mezi hodnotami 0,9 a 1,6: Firmy, které se nachází v rozmezí mezi hodnotami 0,9 a 1,6, 

jsou v tzv. „šedé zóně“, což znamená, že s 50 % pravděpodobnost, že zkrachují, nicméně se 

70 % pravděpodobností budou tvořit hodnotu.  

IN > 1,6: Podle průzkumu firmy v této oblasti s 92 % pravděpodobností nezkrachují a s 95 

% pravděpodobností budou vytvářet hodnotu. (8) 

 

 Metoda kritické cesty (Critical Path Method) 2.7

„Metoda CPM patří mezi základní deterministické metody síťové analýzy. Jejím cílem je 

stanovení doby trvání projektu na základě délky tzv. kritické cesty, což je sled vzájemně 
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závislých činností s nejmenší časovou rezervou. Metoda CPM umožňuje usnadnit efektivní 

časovou koordinaci dílčích, vzájemně na sebe navazujících činností v rámci projektu. 

 

Kritická cesta je definována jako (časově) nejdelší možná cesta z počátečního bodu grafu 

do koncového bodu grafu. Každý projekt má minimálně jednu kritickou cestu. Každá 

kritická cesta se skládá ze seznamu činností, na které by se měl manažer projektu nejvíce 

zaměřit, pokud chce zabezpečit včasné dokončení projektu. Datum dokončení posledního 

úkolu na kritické cestě je zároveň datem dokončení projektu. Pro kritické úkoly platí, že 

jejich celková časová rezerva a tedy i volná časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení 

počátku tohoto úkolu nebo prodloužení jeho doby trvání bude mít vliv na konečné datum 

projektu. Kritická cesta se promítá do časového plánování a řízení projektu prakticky ve 

všech fázích životního cyklu projektu. 

 

Praktické využití metody kritické cesty: Tato metoda může sloužit jako nástroj zejména pro 

odhad  doby trvání projektu. Používá se u přímočarých projektů, kde lze doby trvání 

odhadnout s vysokým stupněm přesnosti, např. stavební průmysl. Doby trvání pro činnosti 

projektu jsou známy obvykle podle minulých zkušeností a znalostí z údajů o minulých 

projektech. Doby trvání nejsou statisticky určeny. 

Metodu je možné použít i v oblasti logistiky a dopravy. 

 

Zákony kritické cesty: 

� Zpoždění úkolu na kritické cestě se stoprocentně promítá do zpoždění projektu jako 

celku 

� Zrychlení prací na úkolu ležícím na kritické cestě zkracuje trvání projektu jako 

celku 

 

 

Využití metody: 

� Ganttův diagram 

� Logistika a doprava 
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� Řízení projektů“(15)   

 Analýza pomocí metody RIPRAN  2.8

„Metoda RIPRAN (RIsk PRoject Analysis) je zaměřena zejména na zpracování analýzy 

rizika projektu, kterou je nutno provést před jeho vlastní implementací. Je možno využít ji 

ve všech fázích projektu. Metoda neřeší proces monitorování rizik v projektu. Kdykoliv je 

však identifikováno nějaké nové nebezpečí nebo se změní situace, která vyžaduje 

přehodnocení určitého rizika, je možno opět použít metody RIPRAN i průběhu 

monitorování projektových rizik. Metoda je navržena tak, že respektuje zásady pro Risk 

Project Management. 

Celý proces analýzy rizik podle metody RIPRAN se skládá z následujících fází: 

Příprava analýzy rizika � Identifikace rizika � Kvantifikace rizika � Odezva na riziko � 

Celkové zhodnocení rizika“(16) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU 

 

Obrázek 6: Logo společnosti, zdroj: www.torola.cz 

 Informace o společnosti   3.1

Údaje o společnosti: (18) 

Název uveden v OR:   TOROLA design s.r.o. 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Adresa společnosti:   Míru 1319, 738 01 Frýdek Místek  

 

Počet zaměstnanců:   26 zaměstnanců 

Základní kapitál:   210 000 Kč 

Vlastník:    dceřiná společnost TOROLA electronic, spol. s.r.o.  

 

Kontaktní údaje: (24) 

WWW stránky:   www.torola.cz  

Kontaktní údaje:   Asistentka ředitele centra OTS +420 595 177 923  

Vedoucí prodeje    +420 595 177 930 

 

Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána v květnu roku 2006, avšak fungovat 

začala později, a to 1. září roku 2008.  
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 Předmět podnikání společnosti  3.1.1

� „výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení 

pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 

� projektování elektrických zařízení 

� zprostředkování obchodu a služeb 

� poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 

� zpracování dat, služby databank, správa sít 

� výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 

� činnost technických poradců v oblasti elektroniky a elektrotechniky 

� testování, měření, analýzy a kontroly 

� příprava a zpracování technických návrhů“ (18) 

 Historie společnosti  3.1.2

K 1. 9. 2008 došlo k oddělení Vývojového centra a Obchodně-technických služeb včetně 

maloobchodní prodejny T-market od společnosti TOROLA electronic, spol. s r.o. 

Oba tyto organizační celky nyní tvoří společnost TOROLA design s.r.o., která se stala 100 

procentním vlastníkem společnosti TOROLA electronic, spol. s r.o. včetně výrobního 

závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm.  

Došlo ke vzniku mateřské společnosti TOROLA design s.r.o. a její dceřiné 

společnosti  TOROLA electronic, spol. s r.o. Společnosti TOROLA electronic, spol. s r.o. 

je nositelem certifikátů ISO 9001:2001 a ISO 14001: 2005.   

Hlavní náplní mateřské společnosti TOROLA design s.r.o. se sídlem ve Frýdku-Místku je 

vývoj, prodej a servis vlastních výrobků.  

Všechny vlastní výrobky jsou vyráběny v souladu s platnými předpisy a nařízeními České 

republiky popř. i mezinárodními. Společnost má významné postavení na tuzemském trhu 

ve výrobě a prodeji elektronických taxametrů MPT a elektronických záznamníků provozu 

vozidel (systému TDM - Truck Data Memory).   
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Společnost TOROLA design s.r.o. byla založena 3 společníky. Jsou jmenováni dva 

jednatelé, kteří jsou oprávněni jednat samostatně jménem společnosti. (24) 

 Organizační schéma společnosti  3.1.3

Organizační schéma společnosti je tvořeno dvěma organizačními jednotkami – vývojové 

centrum a centrum obchodně – technických služeb.  

 

Každá jednotka je pod vedením svého ředitele.  

� Ředitel vývojového centra  

� Ředitel centra obchodně – technických služeb 

 

Jednotlivé organizační sekce:  

Centrum obchodně-technických služeb (centrum OTS) se zaměřuje na servis a případné 

opravy firemních výrobků ve spolupráci s maloobchodní prodejnou T – Market.   

Vývojové centrum (VAC) zajišťuje vývoj nových zařízení a produktů včetně jejich 

příslušenství a následnou inovace výrobků stávajících. (24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 7: Organizační schéma firmy - zdroj:[24] 
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 Hlavní cíle společnosti 3.1.4

Do hlavních cílů společnosti lze zařadit především:  

� Cíle spojené s maximalizací zisku  

� Cíle spojené se zkvalitněním služeb nabízených svým zákazníkům 

� Cíle spojené s vytvořením nového sortimentu, se kterým by mohli konkurovat na 

trhu a se kterým by se odlišila  

� Cíle spojené se zkvalitněním komunikace mezi jednotlivými úseky ve společnost � 

kvalitní komunikace je základem pro rychlejší práci a dále pro odstranění časových 

mezer, které právě díky nedokonalé komunikaci mezi jednotlivými úseky vznikají 

 Posouzení obchodní situace společnosti  3.1.5

Společnost má dominantní pozici na tuzemském trhu v prodeji elektronických taxametrů a 

záznamníků provozu vozidla.  

Jejími potencionálními zákazníky mohou být například provozovatelé taxi služeb, 

přepravci, kamionová doprava, policie a další. Společnost má na tomto trhu vysokou 

konkurenci. Společnost v současné době zaměstnává 26 zaměstnanců.   

V prodejně T- Market v sídle společnosti je realizován prodej elektronických taxametrů 

včetně příslušenství, centrálního zamykání, autoalarmů, imobiliserů, autorádií, ozvučení 

automobilů, hands-free sad, příslušenství do aut, a další.   

 

Mezi hlavní konkurenty lze zařadit především:  

� společnost VTS s.r.o. (Bratislava) 

� společnost Mikroelektronika spol. s r.o. (Vysoké Mýto) 

� společnost HALE spol. s r.o. (Praha) 

 

Mezi nejdůležitější dodavatele patří např.: 

� Torola electronic spol. s.r.o. (Frenštát p. Radhoštěm) 

� Vaněk Jiří (Ostrava) 

� Nedplast s.r.o. (Ostrava) 
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Mezi hlavní odběratele lze zařadit např.:  

� GX Solutions a.s. (Bratislava) 

� Aunika Kladno s.r.o. (Kladno) 

� Vopálenský Tomáš (Praha) (24) 

 Vnější analýza společnosti ���� „SLEPTE analýza“ 3.1.6

� Sociální faktory – Jako jeden z nejdůležitějších faktorů je zde velikost 

populace a rozdělení příjmů. Dále se pak musí brát ohled i na míru 

nezaměstnanosti a životní úroveň. 

o „Velikost populace:  1 230 534 k 31. 12.2011 � pokles - 0,3 

o Průměrná mzda 22 907Kč za 1. - 4. čtvrtletí 2011 � růst + 2,6,  

o Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních:  563 611 za rok 

2011 � nárůst + 6,9“ (10) = Více hostů v tomto sektoru znamená 

více potencionálních zákazníků pro taxikáře. Tudíž budou mít 

taxikáři větší tržby a také to může znamenat prostor pro příchod 

nových taxikářů. Z tohoto plyne více zakázek pro společnost. 

� Legislativní faktory  – Musí se brát v potaz existence zákonů, které 

ovlivňují činnost společnosti (legislativní omezení, obchodní právo aj.). 

� Ekonomické faktory – Jeden z hlavních faktorů je míra inflace a výše HDP. 

Jelikož firma obchoduje se zahraničím, musí se také sledovat stav směnného 

kurzu.  

o „HDP pro moravskoslezský kraj 369 908 mil. Kč b. c. za rok 2010 �  

růst o 2,9% 

o Inflace za rok 2010 = 1,5%; 2011=1,9% 

o Základní sazby ČNB: 

� 2T Repo sazba: 0,75% 

� Diskontní sazba: 0,25% 

� Lombardní sazba: 1,75%“(11) 
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� Politické faktory  – Do této kategorie patří forma a stabilita vlády. Také 

záleží na tom, která politická stran je u moci, jestli probíhají nějaké zahraniční 

konflikty a jestli je či není regionální nestabilita. 

� Technologické faktory – Důležitým faktem je, jestli vláda podporuje 

výzkum a vývoj. Dále je nutno brát ohled na rychlost realizace nových 

technologií, a jestli byly objeveny nějaké nové objevy či vynálezy. 

o „podpora vlády na výzkum pro rok 2000 11 576 mil Kč, každoročně 

částka stoupá“ (20) 

Tabulka 2: Tržby společnosti za období 2009 - 2010, zdroj: vlastní tvorba 

Roky 2009 2010 

Tržby (v tis. Kč) 3130 7587 

 

� Ekologické faktory – Firma by byla vnímána negativně, pokud by svou 

činností výrazně přispívala k znečištění životnímu prostředí. 

 Vnitřní analýza společnosti ���� „7S“ 3.1.7

� Strategie – dlouhodobým záměrem zvolené společnosti je zejména udržení 

si stálých zákazníků. Dále společnost také považuje za důležité přilákání 

nových zákazníků od konkurence. 

� Struktura  – společnost TOROLA design s.r.o. uplatňuje při svém řízení 

liniově organizační strukturu. 

� Styl řízení – velkou snahou managementu je zapojení zaměstnanců do 

rozhodování. Z tohoto důvodu jsou jednou měsíčně pořádány porady, kde mají 

zaměstnanci možnost vyjádřit svůj názor a podělit se s ostatními o své nápady 

a myšlenky, které mohou vést k případnému vývoji společnosti. 

� Spolupracovníci – společnost chce pomocí finanční i jiné odměny 

dosahovat věrnosti a loajality zaměstnanců. Dostatečná motivace zaměstnanců 

napomáhá společnosti dosahovat vyšší zisky. Společnost motivuje své 

zaměstnance pomocí motivačních prostředků, jako jsou například prémie nebo 
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částečné hrazení připojištění.  Tyto bonusy zaměstnanec získá po splnění 

určitých podmínek (vykonaná práce, délka odpracovaných let u firmy). Ve 

společnosti existuje etický kodex, který není v tištěné podobě. Každý 

zaměstnanec je s ním však obeznámen formou pravidelných školení. 

� Systémy – ve společnosti je, využíván informační systém SB-Komplet 

� Sdílené hodnoty – do sdílených hodnot patří především firemní vize, která 

je známa každému zaměstnanci a budování firemní kultury. Společnost buduje 

firemní kulturu tím způsobem, že dává zaměstnancům pocit sounáležitosti 

s firmou. Příkladem jsou firemní večírky a další společenské akce. 

� Schopnosti – ve společnosti pravidelně dochází k různým školením pro 

všechny zaměstnance, a to z důvodu aby měli možnost dále zdokonalovat své 

manažerské schopnosti. 

 SWOT analýza společnosti 3.1.8

Silné stránky: 

� dominantní postavení na trhu 

� velký růstový potenciál podniku na trhu 

� zaběhlá struktura podniku 

� certifikát na provoz záznamových zařízení 

� dobré jméno podniku, dobrá reputace 

� mnoholetá praxe v oboru 

Slabé stránky: 

� není zde přesně specifikován hlavní cíl podniku – zaměření na více cílů ve 

společnosti 

� přátelské jednání majitelů společnosti, což vede ke zhoršení finančních 

ukazatelů 

� nedostatečné informační zabezpečení 

Příležitosti:  

� zvyšování podílů na trhu 

� možnost vstupu na nové trhy 



 

36 

 

Hrozby: 

� nelze snížit náklady na výrobu zakázek 

� rostoucí konkurence 

 

Tato analýza vnitřního a vnějšího prostředí byla provedena na základě dlouhodobého 

zkoumání chodu a stavu společnosti. Po provedení analýzy vnějšího prostředí (SLEPTE 

analýza) a analýzy vnitřního prostředí (7S analýza) byla vytvořena SWOT analýza, která by 

měla dostatečně nastínit situaci v podniku. Tato analýza je rozdělena na vnitřní a vnější 

prostředí ve firmě, tedy vnitřním prostředí firmy se rozumí, jaké jsou výhody či naopak 

nevýhody uvnitř podniku (zaměstnanci, chod podniku, procesy atd.), a vnějším prostředím 

firmy se rozumí například konkurenceschopnost společnosti, jaké jsou příležitosti pro 

podnik, aby se posunul kupředu, či naopak jaké jsou hrozby, které mohou společnost 

ohrozit. 

 

 Finanční analýza 3.2

Finanční analýza společnost je provedena z dostupných účetních výkazů firmy z let 2008 až 

2010. Ve finanční analýze není zahrnut rok 2011, protože v době vyhotovování finanční 

analýzy, příslušné účetní výkazy firmy za rok 2011 stále nebyly k dispozici.  

Finanční analýza společnosti zahrnuje celou řadu analýz počínaje horizontální analýzou 

výkazu zisku a ztráty a konče indexem IN05.  
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 Horizontální analýza - výkaz zisku a ztráty  3.2.1

Tabulka 3: Výkaz zisku a ztráty, zdroj: vlastní tvorba 

(v tisících Kč) 2008 2009 2010 2008-2009 % 2010-2009 % 

Tržby za prodej zboží 1619 3130 7587 1511 93,33% 4457 142,40% 

Obchodní marže 488 1015 2691 527 107,99% 1676 165,12% 

Výkony 92010 136991 232097 44981 48,89% 95106 69,42% 

Tržby za prodané vlastní výrobky a služby 91301 130324 223284 39023 42,74% 92960 71,33% 

Výkonová spotřeba 63898 91829 154475 27931 43,71% 62646 68,22% 

Přidaná hodnota 28600 46177 80313 17577 61,46% 34136 73,92% 

Osobní náklady 20168 25937 37503 5769 28,60% 11566 44,59% 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 1972 845 632 -1127 -57,15% -213 -25,21% 

Nákladové úroky 240 188 464 -52 -21,67% 276 146,81% 

Nerozdělený zisk min. let 3994 10135 23345 6141 153,76% 13210 130,34% 

Provozní hospodářský výsledek 8794 16859 38888 8065 91,71% 22029 130,67% 

Hospodářský výsledek před zdaněním 8908 16700 41064 7792 87,47% 24364 145,89% 

Hospodářský výsledek za účetní období 7200 13209 38022 6009 83,46% 24813 187,85% 

 

Z tabulky je patrné, že například tržby za prodej zboží vzrostly v roce 2009 o 93,3 % a o 

rok později vzrostly o 142,4 %. V tabulce VZZ je dále patrný vývoj jednotlivých ukazatelů 

do kladných hodnot.  

 Analýza likvidity 3.2.2

Tabulka 4: Analýza likvidity, zdroj: vlastní tvorba  

  2008 2009 2010 

Okamžitá likvidita 0,06 0,06 0,34 

Pohotová likvidita 0,74 0,50 1,45 

Běžná likvidita 1,44 1,18 2,79 

 

Význam hodnot: 

� Okamžitá likvidita � 0,2 – 0,5 

� Pohotová likvidita ���� okolo 1  

� Běžná likvidita ����  okolo 2 
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Jestliže se hodnoty pohotové likvidity pohybují v rozmezí 1,2 – 1,4, značí to, že podnik drží 

málo krátkodobého majetku a není tudíž zaručena dostatečná likvidita krátkodobých 

závazků.  

V případě analyzované společnosti, hodnoty okamžité likvidity jsou v prvních dvou letech 

příliš nízké. Společnost by mohla mít problémy se splácením svých závazků. V roce 2010 

je již hodnota v pořádku. Co se týče pohotové likvidity, tak klesla v prvních dvou letech 

pod úroveň jedné, což značí, že firma měla zbytečné zásoby.  

Běžná likvidita je na dobré úrovni, krátkodobé cizí zdroje dostatečně pokrývají oběžná 

aktiva. 

 Analýza zadluženosti 3.2.3

Tabulka 5: Analýza zadluženosti: zdroj: vlastní tvorba 

  2008 2009 2010 

Celková zadluženost  45 % 52 % 28 % 

Koeficient samofinancování  55 % 48 % 71 % 

Doba splácení dluhů (uvedeno v letech) 1,66  3,14  1,27  

Úrokové krytí (kolikrát) 36,64  89,68 83,81 

 

Význam hodnot: (31) 

� Celková zadluženost ���� doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 30 – 60% 

� Koeficient samofinancování � ideální stav se pohybuje kolem 50 %  

� Splácení dluhů � u zdravých podniků cca 3-4 roky 

� Úroková krytí � dobře fungující podniky: hodnoty v rozmezí 3 – 6 

 

Ukazatele zadluženosti hodnotí finanční strukturu společnosti z dlouhodobého hlediska. 

Slouží jako indikátor výše rizika, které firma podstupuje při určité struktuře vlastních a 

cizích zdrojů. Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem v prvních dvou letech je takřka 

optimální. V roce 2010 došlo k navýšení koeficientu samofinancování, tzn. větší zapojení 

vlastního kapitálu na úkor cizích zdrojů. Tímto způsobem se firma stane více důvěryhodná 

pro investory a banky, ale na druhou stranu je využívání vlastního kapitálu dražší variantou. 
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Doba splácení dluhů – za jak dlouho je firma schopna při stávající výkonnosti splatit své 

dluhy. Tedy společnost v roce 2010 byla schopna za 1,27 roku při stávající výkonnosti 

splatit své dluhy.   

Úrokové krytí – kolikrát převyšuje zisk nákladové úroky – výborné hodnoty, zůstane 

dostatek zisku pro akcionáře. Co se týče například roku 2010, zisk společnosti přesáhl 

89,68krát nákladové úroky.  
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Graf 2: Doba splácení dluhů u společnosti, zdroj: vlastní tvorba 
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Graf 1: Graf zadluženosti, zdroj: vlastní tvorba 
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 Analýza rentability 3.2.4

Tabulka 6: Ukazatele analýzy rentability, zdroj: vlastní tvorba 

  2008 2009 2010 

ROA 1 – rentabilita aktiv z provozního zisku 24 % 24 % 41 % 

ROA 2 – rentabilita aktiv ze zisku po zdanění 19 % 19 % 38 % 

ROE 34 % 40 % 53 % 

ROS 8 % 10 % 16 % 

ROI 23 % 24 % 39 % 

 

Vysvětlivky:  

� ROA 1 - rentabilita aktiv z provozního zisku 

� ROA 2 – rentabilita aktiv ze zisku po zdanění 

� ROE -  Rentabilita vlastního kapitálu   

� ROS – Rentabilita tržeb 

� ROI – Rentabilita vloženého kapitálu  
 

Úrokové 
krytí; 2008; 

36,64

Úrokové 
krytí; 2009; 

89,68

Úrokové 
krytí; 2010; 

83,81

Úrokové krytí

Graf 3: Úrokové krytí, zdroj: vlastní tvorba  
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Význam hodnot: (31) 

� ROA � hodnota ROA by měla překročit desetiprocentní hranici. 

� ROE � alespoň několik procent nad dlouhodobým průměrem úročení dlouhodob. 

vkladů 

� ROS � rentabilita tržeb by měla být vyšší jak 6% 

� ROI � hodnoty nad 12%-15% postačující, hodnoty nad 15% velmi dobré 

� výsledná hodnota ROE by měla být vždy vyšší než hodnota ROA ⇒ efektivní využití 

cizích zdrojů, projeví se zde pozitivní vliv finanční páky 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu i rentabilita vlastního kapitálu v letech 2008-2010 

stále rostla – velmi pozitivní. Podstatný nárůst je ovšem zaznamenám až v roce 2010. 

Rentabilita vlastního kapitálu- velmi vysoké hodnoty, firma přináší dostatečný výnos svým 

vlastníkům, je atraktivní pro investory.   

Rentabilita aktiv svědčí o efektivním využívání majetku. Zisková marže rovněž dostatečná.  

 

 

Graf 4: Ukazatelé rentability, zdroj: vlastní tvorba 
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 Altmanův index finančního zdraví  3.2.5

Tabulka 7: Altmanův index finančního zdraví, zdroj: vlastní tvorba 

  2008 2009 2010 

X1 0,16 0,06 0,41 

X2 0,10 0,15 0,23 

X3 0,23 0,24 0,39 

X4 0,01 0,00 0,00 

X5 2,44 1,93 2,31 

Z 3,34 2,84 4,01 

 

Význam hodnot: (7) 

� X Y 1,2 - podnik se blíží k bankrotu (silné finanční problémy) 

� \, ] Y ( Y 2,9 - tzv. „šedá zóna“ - určité finanční potíže, nejasný další vývoj  

� X _ 2,9 - finančně silný podnik – uspokojivá situace 

 

Z výše uvedených hodnot Altmanova indexu finančního zdraví je patrné, že společnost byla 

v letech 2008 až 2010 velmi finančně silná.  

 

 

Graf 5: Altman ův index finančního zdraví, zdroj: vlastní tvorba 

Altmanův index finančního zdraví
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 Index IN05  3.2.6

Tabulka 8: Index IN05, zdroj: vlastní tvorba 

  2008 2009 2010 

IN 05 2,79 4,91 5,62 

 

Význam hodnot: (8) 

IN < 0,9: Firmy, které se nachází pod hranicí 0,9, s 97 % pravděpodobností spějí 

k bankrotu a se 76 % pravděpodobností nebudou vytvářet hodnotu.  

IN mezi hodnotami 0,9 a 1,6: Firmy, které se nachází v rozmezí mezi hodnotami 0,9 a 1,6, 

jsou v tzv. „šedé zóně“, což znamená, že s 50 % pravděpodobnost, že zkrachují, nicméně se 

70 % pravděpodobností budou tvořit hodnotu.  

IN > 1,6: Podle průzkumu firmy v této oblasti s 92 % pravděpodobností nezkrachují a s 95 

% pravděpodobností budou vytvářet hodnotu.  

 

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, společnost rok od roku vytváří stále vyšší hodnotu. 

Dále podle výsledků lze říci, že společnosti nehrozí bankrot.  

 

 

Graf 6: Index IN 05, zdroj: vlastní tvorba 

Index IN 05
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 Analýza současné situace ve společnosti  3.3

V současné době využívá společnost informační systém SB-Komplet. Ovšem je zde 

problém se zpracováváním zakázek. Informační systém SB-Komplet neobsahuje modul pro 

zpracovávání zakázek a jejich postupné ukládání. Proto zpracovávání zakázek je doposud 

prováděno ručně pomocí papírového materiálu.  

 IS SB-Komplet 3.3.1

„SB- komplet je ekonomický informační systém, provázaný programovými moduly. Tyto 

moduly jsou určeny ke zpracování a řízení ekonomicky menších a středně velkých firem. 

Každý z těchto modulů pokrývá některou ze základních oblastí ekonomické či obchodní 

agendy. Díky plně vzájemné provázanosti všech modulů je pořízená informace ihned 

k dispozici ve všech dalších oblastech. Každý modul je však využitelný i jako samostatný.  

 

SB-Komplet obsahuje:  

� Podvojné nebo jednoduché účetnictví  

� Fakturace, mzdy 

� Skladové hospodářství (velko-maloobchodní prodej, objednávky atd.) 

� Výrobní čísla  

� Peněžní operace 

� Evidence majetku, Evidence splátek 

� Celní sklad 

 

Bezproblémově pracuje v sítích jako například Windows 2000, 2003, NT, 95, 98, XP , 

NOVELL, Novel DOS atd. Kromě plně síťového režimu umožňuje informační systém SB-

Komplet také využití údajů ze vzdálených pracovišť. Přenos lze provést buď pomocí disket, 

nebo pomocí modemů a telefonních linek.  
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V současné době jsou všechny základní moduly informačního systému nabízeny ve verzi pro 

operační systém Windows 95,98,2000, NT, XP. Informační systém lze využít například: ve 

velkoobchodě (například: elektro, stavebniny), maloobchod (síť prodejen), nakladatelství, v 

účetní či daňové kanceláři, nebo také v servise.“(22) 

 

Ukázka práce v informačním systému SB-Komplet: 

  

Obrázek 8: Ukázka systému SB-Komplet, zdroj: [http://www.sbkomplet.cz/cs/aktuality/pokyny-pro-

prechod-na-novy-rok-2012/firma-a-rok.gif] 

 

Informační systém ve společnosti TOROLA design s.r.o. pracuje pod operačním systémem 

Windows. V současné době se podle dostupných informací cena za 1 licenci za plnou verzi 

informačního systému SB-Komplet pohybuje okolo 34 000 Kč. 
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SWOT analýza pro současný informační systém  

Silné stránky: 

� nízké zaváděcí ceny  

� jednoduché ovládání – rychlé zaučení 

Slabé stránky:  

� nedostačující manipulace s daty 

� nedostačující aktualizace 

�  chybí modul zakázek – vše prováděno ručně, tzn., že může ve společnosti 

dojít k chybám z důvodu nepozornosti nebo k chybám z důvodu neúplných 

informací z předchozích oddělení, kterými zakázka v průběhu svého 

zpracování procházela, dále tento modul přispěje také k odstranění časových 

prodlev, jelikož se průběh zakázek zpracovává ručně, je zde možnost, že 

například pracovník na pracovišti č. 1 odevzdá průvodku (což je dokument 

sledující postup a průběh zpracování jednotlivé zakázky) později.  

Příležitosti 

� zlepšení kvality práce ve firmě 

� zavedení chybějícího modulu 

Hrozby 

� chybějící zpětná vazba 

� chybějící modul zakázek – chybí komunikace v procesu vytváření zakázek 

mezi jednotlivými úseky, kterými zakázka prochází   

� peopleware 

� nedostačující bezpečnost IS 

SWOT analýza pro zavedení nového modulu  

 Do kategorie minimalizace slabých stránek a maximalizace příležitostí lze zařadit následky 

zavedení nového modulu. Pod tímto pojmem si lze představit například nedostatečné 

vysvětlení práce zaměstnanců s modulem, časově neefektivní práci zaměstnanců či nutnost 

konfrontace výsledků nového modulu s výsledky starého systému. Se zavedením nového 
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modulu zakázek je spojeno, jak je uvedeno v části maximalizace silných stránek a 

maximalizace příležitostí, zrychlení průběhu zakázek nebo zvýšení počtu zpracovaných  

objednávek. Do kategorie minimalizace slabých stránek a maximalizace příležitostí lze také 

zařadit například hardwarovou náročnost na stávající informační systém což znamená, že u 

stávajícího informačního systému může nastat situace, že nový modul nebude schopen, 

z důvodu vyšších požadavků na hardware, přijmout.  

 Současný stav zpracování zakázky 3.3.2

� Slovní vyjádření průběhu zpracování zakázky: 

Do společnosti přijde zákazník s úmyslem zakoupit si od společnosti určité zboží.  

Jestliže se jedná o sortiment vystavený v prodejně T-Market, nejedná se z pohledu firmy o 

zakázku. Jestliže se ovšem jedná o sortiment, který vyžaduje služeb pracovníků 

společnosti, hovoříme o zakázce, kterou je nutno zpracovat pro přehlednost podniku i 

zákazníka. 

 Interní analýza 

E
xt

er
ní

 a
na

lý
za

 

 Silné % Slabé % 

P
ří

le
ži

to
st

i 

� Zkvalitnění práce  

� Zrychlení průběhu 

zakázek 

� Zvýšení počtu 

zpracovaných objednávek  

� Zlepšení zpětné vazby 

mezi servisem a výrobou 

 

20 

20 

20 

 

40 

� Následek zavedení nového 

modulu 

� Hardwarová náročnost na 

systém 

� Větší nároky na obsluhu 

systému 

 

30 

40 

30 

H
ro

zb
y 

� Možnost výpadku 

systému 

� Narušení systému 

 

70 

30 

� Práce zaměstnanců 

 

100 

 

Tabulka 9: SWOT analýza pro zavedení nového modulu, zdroj: vlastní tvorba 
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Mohou nastat tyto 3 typy zakázek: 

1) Zákazník si pořídil do svého vozu nové zboží z TE marketu (př. taxametr, 

záznamník, sledovací zařízení aj.)a zároveň jej požaduje do svého vozu namontovat 

2) Oprava porouchaného zařízení v servisu 

3) Zakázka pro dealery – oprava zboží zaslaného přepravní službou 

Každá zakázka musí obsahovat důležité informace jako např.: 

� Identifikační číslo určující o jaký druh zakázky se jedná 

� Údaje o zákazníkovi  

� Jestliže se jedná o zakázku 1. typu jsou zapotřebí další informace:  

o Nastavovací předpis (základní údaje o obsahu zakázky – co se bude 

provádět s daným výrobkem) 

o Stav vozidla (zda při předání vozu do rukou pracovníka společnosti 

nebyl automobil poškozen, či jinak znehodnocen) 

o Předpokládaný čas zhotovení zakázky 

o Předpokládaná částka (cena) vyhotovení zakázky (jestliže se vyskytne 

situace, že reálná částka se bude o 10 % lišit od částky smluvené � je 

nutno přerušit proces zakázky a informovat o této změně zákazníka, bez 

jeho souhlasu není možno nadále pokračovat v zakázce)  

� Jestliže se jedná o zakázku 2. typu jsou zapotřebí další informace:  

o Identifikace problémů, které obsahuje daný výrobek 

o Předpokládaná cena  

o Předpokládaná doba opravy  

� Jedná-li se o zakázky 3. typu, jsou zapotřebí další informace:  

o Předpokládaná cena  

Po uvedení všech potřebných dat o zakázce, je daná zakázka vytvořena a předána ke 

zpracování. Poté co je zakázka vytvořena, je nutno nejprve vystavit výdejku a následně 

vystavit fakturu, kde jsou pro informace zákazníkovi sepsány všechny jednotlivé 

komponenty daného výrobku neboli postup, jakými sekcemi daný výrobek bude procházet. 

Dále na vystavené faktuře je také stanovena smluvená cena, která by se neměla od reálné 
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ceny lišit o více jak 10%. V opačném případě je společnost oprávněna zakázku pozastavit a 

vyžádat si souhlas zákazníka zda v zakázce pokračovat. 

 

� Grafické znázornění průběhu zpracování zakázky:   

 

Graf 7:Vývojový graf pr ůběhu zakázek v současné době, zdroj: vlastní tvorba 
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Ve výše uvedeném zjednodušeném vývojovém grafu je patrné jak v současné době 

postupuje společnost při vytvoření a zpracování zakázek. Celý proces zakázek je velmi 

složitý, je zde spousta aspektů, které ovlivňují nejen cílovou cenu zakázky, ale také 

například za jakou dobu bude zakázka hotova a připravena na předání zákazníkovi.  

Cílová cena zakázky je ovlivněna např. druhem použitého materiálu, počtem zaměstnanců, 

kteří se na tvorbě zakázky podílí a dále je ovlivněna dalšími faktory.  

 Shrnutí  3.4

V této kapitole je má pozornost soustředěna na několik důležitých bodů. Prvním bodem lze 

nazvat údaje o společnosti. Je zde uveden souhrn informací o společnosti z důvodu 

vytvoření představy o analyzované společnosti. Následně byl informační systém podroben 

analýze SWOT, ze které bylo zjištěno, jaké jsou slabé stránky a hrozby informačního 

systému. Výsledky analýzy je možno použít pro následné navrhnutí změn z důvodu 

budoucí eliminace zjištěných hrozeb. Uvedeno do praxe, pomocí již zmiňované analýzy 

bylo zjištěno, že informační systém SB-Komplet, využívaný ve společnosti, neobsahuje 

modul zakázek, který by společnosti byl ku prospěchu. Jelikož firma tento modul nemá, je 

nucena zpracovávání a průběh zakázek provádět ručně, což vede k většímu množství 

papírů, možným zmatkům v dokumentacích a také k mnoha dalším komplikacím a 

časovým prodlevám.  

Před fází navržení řešení pro eliminaci zjištěných hrozeb, je nutno nejprve společnost 

podrobit finanční analýze, která má za úkol zjistit, zda společnost má či nemá dostatečné 

množství finančních prostředků potřebných k realizování navrhovaných změn. Ve finanční 

analýze je možno zjistit například zda společnosti nehrozí bankrot; po kolika letech by byla 

společnost schopna při stávající výkonnosti splatit své dluhy; či jak rychle je společnost 

schopna splatit své závazky a další.  

Poté, co bylo zjištěno, že společnost má dostatečné množství prostředků na implementaci 

změn, je důležité vytvořit hypotetickou analýzu pro navrhovanou změnu. Pro tuto 

hypotetickou analýzu je použita analýza SWOT. Součástí této kapitoly je také znázornění 

průběhu zpracování zakázek ve společnosti jak v grafické, tak i ve slovní podobě.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

Cílem této kapitoly je navrhnout přijatelné změny pro společnost jako odpověď na problém 

s chybějícím modulem zakázek v informačním systému. Pomyslným „odrazovým 

můstkem“ v této práci je pro mne výchozí stav při zpracovávání zakázek zaměstnanci 

společnosti.  

 Výchozí stav zpracování zakázek ve společnosti  4.1

V současné době společnost zpracovává zakázky pomocí tištěných formulářů, do kterých 

zapracovává informace o průběhu zakázek. Vše tedy probíhá papírovou formou, což je 

dosti neefektivní pro společnost, jednak z hlediska možnosti ztráty jednotlivých důležitých 

dokumentů, týkající se daného typu zakázky, ale také z hlediska časového. Například 

jedná-li se o zakázku zákazníka, který si v minulosti od společnosti již objednával, 

zaměstnanec musí údaje o zákazníkovi obtížně dohledávat, což jej zpomaluje v práci. 

Chyba je, jak již bylo zjištěno v předešlé kapitole pomocí SWOT analýzy, v chybějícím 

modulu zakázek, který by se o tyto záležitosti staral. Jelikož informační systém neobsahuje 

tento modul, musí zaměstnanci zpracovávat zakázky tímto způsobem.  

 Návrh zlepšení  4.2

Mým cílem je navrhnout společnosti optimální možnost, jak zavést již zmíněný „chybějící 

modul“. Tento modul urychlí práci zaměstnanců ve společnosti, zlepší zpětnou vazbu mezi 

servisem a výrobou, dále zmizí časové prostoje, všechny data o zakázkách budou 

pohromadě, což povede k lepší přehlednosti, a dále zavedení modulu povede ke zkvalitnění 

činností v podniku. 

 Možnosti pořízení chybějícího modulu  4.2.1

Možnosti pořízení modulu jsou čtyři: koupě hotového informačního systému, outsourcing 

IT, možnost pořízení „na míru“ s rozdělením na dvě skupiny: a) koupě modulu od 

společnosti, která v minulosti dodala IS SB-Komplet a b) vývoj modulu vlastními 

programátorskými zdroji, a poslední možností je pro společnost cloud-computing. Tyto 
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čtyři možnosti pomoci, kterých může společnost zajistit pořízení modulu zakázek má své 

výhody a nevýhody. Tyto výhody a nevýhody následně budou jedním z kritérií, podle 

kterých společnosti bude navržena nejvíce vyhovující možnost.  
 

Koupě hotového informačního systému 

Tato možnost pořízení komplexního informačního systému je na trhu dosti rozšířená, má 

určité výhody a nevýhody.  
 

Výhody koupě hotového řešení 

� z hlediska finančního – přijatelná cena  

� z hlediska funkčního – záruka funkčnosti 

a aktualizací spojené s dalším postupným 

vývojem 

� z hlediska možnosti zavedení – garance 

zavedení v co nejkratším čase  

Nevýhody koupě hotového řešení:  

� fakt, že je zde riziko, že nový 

informační systém nemusí splňovat 

všechny požadavky stanovené 

společností 

 

Společnost si může zakoupit nový již hotový informační systém, ve kterém je modul 

zakázek již obsažen. Ovšem tato varianta je pro společnost dosti nákladná, protože pro 

společnost by přicházely v úvahu podle všech jejich požadavků, které mají stanoveny na 

informační systém, pouze 3 typy informačních systémů (IS KARAT, IS SAP a IS QI).  

 

Cenová nabídka těchto 3 typů informačních systémů se pohybuje:  

� SAP Business One – 2.000.000 Kč 

� IS KARAT Advance – 1.670.000 Kč 

� IS QI – 700.000 Kč  

 

Je to tedy pro společnost, která potřebuje pouze jeden chybějící modul zcela zbytečné, 

kupovat nový informační systém.  
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Outsourcing IT 

„Outsourcing je smluvní vztah s externí firmou za účelem přenesení odpovědnosti za 

určitou funkční oblast, která většinou nepatří k hlavní podnikatelské činnosti podniku.“ (16) 

„Toto řešení je doporučováno společnostem, které nemají příliš velké finanční prostředky a 

navíc si vlastní informační systém nemohou dovolit.“ (6) 

Pro názornost jsou zde vyjmenovány některé výhody a nevýhody outsourcingu.  

Výhody outsourcingu:  

� „Snížení odpovědnosti za soubor 

činností, které jsou odsunuty na vnějšího 

poskytovatele 

� Snížení investic do oblasti, které 

nesouvisejí s hlavním posláním 

společnosti 

� Uvolnění finančních prostředků na 

hlavní investiční činnost 

� Zajištění světové úrovně nakup. služeb 

� Rychlý nástup nejnovějších 

technologií“(6) 

Nevýhody outsourcingu:  

� „Závislost na poskytovateli  

� Informace se dostávají mimo společnost 

� Nutnost kontroly a řízení vztahu 

s poskytovatelem 

� Rizika plynoucí z nečekaného ukončení 

vztahu 

� Přínosy nelze snadno a přesně 

ohodnotit (ocenit)“ (6) 

 
 

Možnost pořízení „NA MÍRU“ 

Tato možnost je rozdělena na dvě části:  

a. Chybějící modul je zakoupen od firmy, která společnosti dodala IS SB- Komplet 

Výhody zakoupení chybějícího modulu:  

� Nižší cena oproti zakoupení hotového 

řešení 

� Bez starostí co se týče pořízení  

Nevýhody zakoupení chybějícího modulu:  

� Problémy se zavedením do 

informačního systému 
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b. Vytvoření chybějícího modulu pomocí vlastních programátorských zdrojů  

Výhody vytvoření chybějícího modulu:  

� Společnost má díky svým 

programátorům možnost vytvořit si 

modul zakázek na míru (podle svých 

požadavků a představ) 

Nevýhody vytvoření chybějícího modulu:  

� Vyšší cena  

� Riziko ukončení pracovního poměru 

programátora, který má na starosti 

vývoj a aktualizace vytvořeného 

modulu 

 

Cloud computing 

„Cloud computing je jedno z velmi oblíbených marketingových spojení v IT průmyslu. Je to 

sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě. Právě tento princip dal 

systému název, v diagramu se podobá mraku (anglicky Cloud).“(9) 

 

Výhody cloud computingu:  

� „Klient nemusí znát princip funkce 

hardwaru a softwaru  

� Snazší vzdálená podpora 

� Sdílení HW prostředků umožňuje lépe 

rozdělovat výkon mezi jednotlivé klienty 

� Uživatel se může k datacentru připojit 

kdekoliv, nezávisle na platformě (PC, 

mobilní telefon, auto…) 

� Zvýšená bezpečnost, celé datacentrum je 

zpravidla zabezpečeno mnohem lépe než 

jeden počítač.“ (9) 

Nevýhody vytvoření chybějícího modulu:  

� Dodržování směrnic, předpisů, zákonů 

� Bezpečnost dat 

� Otevřené standardy � opensource 

� Nepřetržité internetové připojení 
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Obrázek 9: Cloud computing, zdroj: 

http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/images/c/c8/Dp_2010_setikovska_blanka.pdf 

 

 Výběr varianty 4.3

Po důkladném prozkoumání výhod a nevýhod jednotlivých variant, které se společnosti 

naskytují, společnosti navrhuji variantu „na míru“ s tím, že si společnost zakoupí chybějící 

modul zakázek u firmy, jež společnosti v minulosti dodala IS SB-Komplet. Tato varianta se 

podle mého uvážení zdá jako nejvíce přijatelná varianta pro společnost TOROLA design 

s.r.o. Koupi hotového řešení jsem vyloučila, protože společnost již jeden informační systém 

má, a v dohledné době nemá zájem o koupi nového informačního systému, a kvůli jednomu 

chybějícímu modulu je zcela neadekvátní kupovat celý informační systém.  

Metoda pomocí outsourcing IT, je vhodná na komplexní služby informačního systému.  

Co se týče cloud computing, je to metoda, která se zabývá sdílením dat přes internet, což 

společnost ve vztahu k zakázkám nevyužije. Cloud computing lze využít například ve 

vztahu k MS Office 2010.  

Poslední možností tedy zůstává možnost vytvoření na míru. Tuto možnost jsem si rozdělila 

na dvě skupiny z důvodu lepší orientace. První skupinou je zakoupení chybějícího modulu 

a druhou skupinou je vytvoření chybějícího modulu vlastními IT programátory. Co se týče 

vytvoření chybějícího modulu vlastními IT programátory, nastává zde problém v podobě 

chybějícího článku programátorského týmu.  
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Společnost zaměstnává ve svých řadách pouze vývojáře, kteří se zabývají vývojem a 

upravování chodu taxametrů a záznamníků. Na vytvoření nového modulu, který by 

následně implementovali do současného informačního systému, nezaměstnává odborné 

pracovníky. Tudíž by to mělo za následek nábor nových zaměstnanců v oblasti 

programování, což pojede ke zvýšení mzdových nákladů pro společnost.  

Tedy jak již jsem uvedla, nejvíce přijatelnou variantou pro společnost se jeví možnost 

zakoupení chybějícího modulu „zakázek“.   

 Požadavky na modul zakázek  4.4

Společnost si stanovila několik požadavků, které požaduje jakou součást modulu:  

Mezi tyto požadavky patří například:  

� Vytvoření kalkulace pro danou zakázku  

� Automatické vytvoření a následná možnost tisku zakázkových listů  

� Možnost zpětné evidence jednotlivých zakázek  

� Možnost zjištění v jaké výši jsou náklady a výnosy u jednotlivých zakázek – 

možnost následného stanovení žebříčku nejproduktivnějších typů zakázek  

� Určení typu zakázek a následný postup již pro definovaný typ zakázky 

� Možnost třídění zakázek podle druhu zákazníků 

� Možnost sledovat stav materiálu a zásob na skladě 

� Možnost zjištění kapacitního naplnění zaměstnanců 

� Bezpodmínečnou součástí modulu zakázek by měly být kusovníky 

� Jednotlivé podprogramy moduly by měly být přehledné a jednotlivé části snadno 

dohledatelné 

� Možnost sledování průběhu zakázek  

� Provázanost dat s ostatními moduly především se skladem a fakturací 
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 Navržený vývojový graf po zavedení nového modulu zakázek do IS  4.5

 

Graf 8: Navržený vývojový graf po zavedení nového modulu zakázek do IS, zdroj: vlastní tvorba 
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 SWOT analýza pro zavedený modul zakázek  4.6

Silné stránky: 

� Nové technologie, funkce 

� Propracovaný modul  

� Modul odpovídající přesným požadavkům společnosti 

Slabé stránky:  

� Neprozkoumaný „terén“ 

� Vyšší potřeba obsluhy zaměstnanci 

Příležitosti:  

� Aktualizace 

� Zefektivnění práce 

� Zlepšení vazeb mezi výrobou a servisem 

Hrozby:  

� Nefunkčnost modulu  

� Nekompatibilita s informačním systémem 

� Chybovost ze strany zaměstnanců 

� Možnost výpadku informačního systému 

 

 Analýza rizik  4.7

Rizika jsou nedílnou součástí každého projektu. Aby byl projekt úspěšný, je 

zapotřebí provést důkladnou analýzu pomocí níž zjistíme rizika, která mohou v průběhu 

projektu nastat a projekt ohrozit a následně se na ně patřičně připravit. Vývoj zavedení 

nového modulu do informačního systému je specifický projekt a je závislý na dvou 

důležitých skupinách rizik.  

Pro lepší přehlednost lze rozdělit rizika do 2 skupin:  

� Interní rizika zpracovatele projektu  

� Externí rizika dodavatelské firmy  
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Do skupiny interních rizik zpracovatele projektu můžeme zahrnout například změna 

zpracovatele (výpověď zaměstnance zpracovávající projekt), nebo jiný druh pochybení ze 

strany zpracovatele. Tyto rizika jsou plně spojena s odpovědností zpracovatele.  

Do skupiny externích rizik dodavatelské firmy můžeme zahrnout například situaci, kdy 

dodavatel nedodá zakázku v podobě modulu zakázek ve smluvenou dobu a ve sjednané 

podobě. (16) 

 Analýza rizik metodou RIPRAN  4.7.1

Název projektu: Zavedení chybějícího modulu zakázek do IS  

Pořadové číslo:          1. 

Hrozba:    Selhání dat ze strany technického vybavení společnosti  

Scénář:   Zničení dat v informačním systému 

Pravděpodobnost:  Nízká 

Dopad:  Dopad je závislý od velikosti hrozby. Může být malý či 

naopak velmi  

     nepříznivý pro chod podniku.  

Návrhy na opatření:  Důslednost v zálohování dat na zařízení externího typu, což 

povede ke snížení možného rizika 

Výsledná hodnota rizika: Nízká hodnota rizika 

Pořadové číslo:          2. 

Hrozba:   Pochybení ze strany zaměstnanců  

Scénář: Chybné zpracování analýzy daného problému, opomenutí 

důležitých faktů a přehlédnutí určitých chyb v systému  

Pravděpodobnost: Tato hrozba lze odstranit případným laděním. Lze 

konstatovat, že pravděpodobnost u tohoto typu hrozby se 

pohybuje na nízké či střední hranici.  
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Dopad: Neodhalené chyby ve funkčnosti informačního systému může 

mít za následek nedokončení cílů projektu. Tudíž lze říci, že 

může mít až velmi nepříznivý dopad.  

Návrhy na opatření:  Průběžné kontroly, porovnávání skutečné práce s prací 

uvedenou v plánech alespoň v bodech každého milníku. 

Každý vedoucí oddělení má odpovědnost za své podřízené, 

které musí kontrolovat. 

Výsledná hodnota rizika:  Vysoká hodnota rizika 

Pořadové číslo:          3. 

Hrozba:   Nedodaní včas modulu zakázek 

Scénář: Nesplnění smluvních závazků ze strany dodavatele, 

nedodržení doby dodání modulu  

Pravděpodobnost: Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika je závislá na míře 

známosti s dodavatelem. Jestliže se s dodavatelem společnost 

zná, je tedy pravděpodobnost nízká.  

Dopad:   Nízký 

Návrhy na opatření:  Ověření a prozkoumání jednotlivých dodavatelů, za tento typ 

hrozby zodpovídá obchodní oddělení, náklady rizika jsou 

z části hrazeny ze smluvního penále.  

Výsledná hodnota rizika:  Nízká hodnota rizika 

Pořadové číslo:          4. 

Hrozba:   Vady dodaného modulu zakázek 

Scénář:   Zjištěná porucha nového modulu  

Pravděpodobnost:   Nízká pravděpodobnost 

Dopad: Střední – vliv: na zpoždění realizace projektu, komplikace ve 

zpracovávání zakázek 
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Návrhy na opatření:  Ověření a prozkoumání jednotlivých dodavatelů, za tento typ 

hrozby zodpovídá obchodní oddělení.  

Výsledná hodnota rizika:  Nízká hodnota rizika 

 

Pořadové číslo:          5. 

Hrozba:   Nefunkčnost technického vybavení  

Scénář: Zkolabování informačního systému, nefunkčnost počítačů, 

virus  

Pravděpodobnost:   Nízká  

Dopad: Vysoký – může mít za následek pozastavení celé činnosti 

společnosti, informační systém je velmi důležitým článek pro 

společnost,  

Návrhy na opatření:  Zálohování dat, mít v záloze náhradní počítače, pravidelné 

aktualizace, nainstalován antivirový program  

Výsledná hodnota rizika:  Vysoká hodnota rizika 

Pořadové číslo:          6. 

Hrozba: Neočekávaná platební neschopnost ze strany společnosti 

zadávající objednávku na modul zakázek  

Scénář Ve spojení s mimořádnými výdaji se společnost dostala do 

situace, nemá dostatek finančních prostředků potřebných 

k ukončení již zadaného projektu.  

Pravděpodobnost: Nízká – společnost má podle provedené finanční analýzy 

dostatek finančních prostředků. 

Dopad: Vysoký – vliv například: na dokončení celého procesu 

pořízení a následné implementace chybějícího modulu.  
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Návrhy na opatření:  Společnost s touto možností musí počítat a je výhodné se 

případně připojistit.  

Výsledná hodnota rizika:  Střední hodnota rizika. 

 Váha rizik 4.7.2

Tabulka 10: Analýza rizik, zdroj: vlastní tvorba 

Analýza rizik metodou RIPRAN 

Číslo Riziko Váha (1-5) Dopad (1-5) 

1 Selhání dat ze strany technického vybavení společnosti 1 3 

2 Pochybení ze strany zaměstnanců 3 4 

3 Nedodaní včas modulu zakázek 2 1 

4 Vady dodaného modulu zakázek 2 3 

5 Nefunkčnost technického vybavení 2 5 

6 
Neočekávaná platební neschopnost ze strany společnosti 

zadávající objednávku na modul zakázek 
2 5 

 

Vysvětlivky:   

 Hodnoty v rozmezí 1 až 5 ve sloupcích „Váha“ a „Dopad“ jsou hodnoty 

znázorňující u sloupce „Váha“ míru pravděpodobnosti výskytu této hrozby a u sloupce 

„Dopad“ míru dopadu pro společnosti.  

 

Slovní pojetí hodnot: 

� 1 - velmi nízká  

� 2 – nízká 

� 3- střední 

� 4- vyšší 

� 5- vysoká  
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 Celkové zhodnocení rizik 4.7.3

Uvedená rizika jsou pouze ty nejdůležitější. S procesem vývoje projektu je nutno 

počítat i s mnoha dalšími neznámými riziky. Za účelem reagovat na vytvořená rizika je 

důležité vytvoření časové a finanční rezervy. Ve společnosti je dobré zvolit určitý tým 

zainteresovaných osob a přiřadit týmu úkol o zařízení a implementaci nového modulu 

zakázek do informačního systému.  

 Ekonomické zhodnocení  4.8

Jak již bylo uvedeno v cílech práce, část ekonomického zhodnocení spadá pod oblast, která 

slouží především pro rozhodnutí, zda bude tato změna pro společnost přínosem či nikoli.   

Ekonomické zhodnocení je rozděleno pro lepší přehlednost na skupinu vyčíslení nákladů a 

na skupinu vyčíslení výnosů. Pro společnost by měly být výnosy větší než náklady, aby pro 

něj byla tato změna lákavá.  

 Vyčíslení nákladů 4.8.1

Tabulka 11: Jednorázové náklady, zdroj: vlastní tvorba 

Jednorázové náklady Cena 

Modul zakázky – licence 1 PC 5 950 Kč 

Cena za licence pro 15 počítačů 5 950 Kč * 15 ks = 89 250 Kč 

Cena za implementaci modulu 35 000 Kč 

Cena za přesun dat z papírové podoby  40 000 Kč 

Cena za proškolení zaměstnanců  70 000 Kč 

Cena za nákup nového techn. vybavení  90 000 Kč 

Jednorázové náklady v 1. roce 
= 89 250 + 35 000 + 40 000  

+ 70 000 + 90 000 Kč = 324 250 Kč 
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V ceně za implementaci modulu je zahrnuta suma za zkušební provoz, dále jsou zde také 

zahrnuty náklady na souběžné zpracování starou a novou metodou.  

Cena za licence pro 15 počítačů ve společnosti je uvedena bez možnosti množstevní slevy, 

tato možnost je předmětem následné komunikace se prodávající společností.  

 

Tabulka 12: Umístění licencí, zdroj: vlastní tvorba 

Pořadí licence Umístění Pořadí licence Umístění 

1. technický ředitel 6. obchodní asistent 

2. ředitel vývoje 7. servisní technik 5x 

3. asistentka 

technického ředitele 

8. technolog 

4. účetní 9. konstruktér 2x 

5. prodejce 10. aplikační inženýr 

 

 

 

Cena za aktualizace, servis či případné opravy se budou platit podle smluvních podmínek 

stanovené mezi kupující a prodávající stranou.  

 

Paušální náklady  Cena 

Cena za aktualizace, servis, opravy / rok 10 000 Kč / rok 

Paušální náklady od 2. -7. roku = 10 000 Kč / rok 

Tabulka 13: Paušální náklady, zdroj: vlastní tvorba 
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Graf 9: Vývoj celkových nákladů, zdroj: vlastní tvorba 

 

Tabulka 14: Celkové náklady, zdroj: vlastní tvorba 

Celkové náklady  Cena 

Jednorázové náklady (1. rok) 324 250 Kč 

Paušální náklady (6 let) 6 * 10 000 Kč 

Celkové náklady za 7 let  = 324 250 + 60 000 = 384 250 Kč 

 

Po vyčíslení všech předběžných nákladů, spojených s pořízením a následnou implementací 

modulu, je za dobu životnosti projektu dosaženo částky 384 250 Kč v rámci celkových 

nákladů. Náklady za 1. rok pořízení modulu vyšly jednorázové náklady na 324 250 Kč. 
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Následující roky, počítaje rokem druhým a konče rokem sedmým, jsou paušální náklady 

konstantní ve výši 10 000 Kč.   

 Vyčíslení výnosů  4.8.2

V rámci navrhovaných změn dochází k vytvoření výnosů, které mají ovšem ve velké míře 

kvalitativní charakter, který se ovšem velmi problematicky vyčísluje. Z tohoto důvodu je 

možno vyčíslit pouze první z níže uvedených výnosů tj. snížení administrativních nákladů.  

 

Mezi výnosy společnosti po zavedení nového modulu zakázek lze zařádit:  

� Snížení mzdových nákladů 

o Slovně: Nyní po zavedení nového modulu do informačního systému 

společnost ušetří čas odpovídající práci 2 zaměstnanců. Tudíž dojde 

k úspoře dvou mezd. 

Tabulka 15: Výpočet mzdových nákladů, zdroj: vlastní tvorba 

Hrubá mzda 1 zaměstnance 

Průměrný počet pracovních hodin/měsíc: 4,348 

týdne * 40 odprac. hod. = 173,92 hod./měsíc 

= 173,92 * 120  

= 20 871 Kč/měsíc 

Čistá mzda 1 zaměstnance  16 445 Kč 

Sociální pojištění (zaměstnavatel 25%) 5 218 Kč 

Zdravotní pojištění (zaměstnavatel 9%) 1 879 Kč 

Mzdové náklady zaměstnavatele 27 968 Kč 

Celkové mzdové náklady na 

1 pracovníka/rok 
=27 968 * 12 = 335 616 Kč/rok 

Celkové úspory na mzdových nákladech na 2 

zaměstnance / rok 
= 335 616 * 2 = 671 232 Kč/ rok  
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� Urychlení procesu zpracování zakázek 

� Zkvalitnění zpětné vazby mezi servisem a výrobou 

� Zjednodušení procesu zpracovávání zakázek 

� Zvýšení počtu zpracovaných objednávek  

� Méně časté kontroly správnosti dat 

� Jednoduché dohledávání zakázek 

 

Mezi klady pro zaměstnance lze zařadit například:  

� Umožnění sledovat zpětnou evidenci jednotlivých zakázek 

� Umožnění sledovat stav materiálu a zásob na skladě 

� Zaměstnanci mají přehled o jednotlivých zakázkách – jak o těch co se vyrábí, tak o 

těch které již v minulosti byly vyhotoveny 

� Modul je schopen automaticky vytvořit a podle doplněných dat vytisknout příslušný 

formulář zakázkových listů aj.  

� Možnost doplnění kontrolních algoritmů pro omezení chyb a omylů 

 Zhodnocení návratnosti investice 4.8.3

Základem hodnocení investic je porovnat vynaložený kapitál neboli náklady na pořízení 

investice s výnosy, které jsou s investicí spojeny.  

Doba životnosti investičního projektu je stanovena na 7 let a diskontní sazba investičního 

projektu na 20%.  

 

Metody hodnocení investic:  

Metody statické – nerespektují faktor času 

� Metoda výnosnosti (rentability) investice  

o ROI = [(p-K)/n] / K *100 [%] 

� p …. očekávané peněžní příjmy z investice 

� k … kapitálové výdaje na investici 

� n … doba životnosti  
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o ROI { [(671 232 * 7) - 384 250] / 7} / 384 250 = 1,604 *100= 160,4 %  

� Výnosnost investice je vyšší než 100 % � investice tedy přináší 

zisk. 

� Do položky očekávané peněžní příjmy z investice jsou zařazeny 

výnosy, které bylo možno vyčíslit. Je jisté, že efekt ušetření nákladů 

bude i v jiných oblastech.  

� Metoda doby návratnosti investice (Payback Method) 

o Doba návratnosti = Investiční výdaje / roční casf-flow  

o DN = 384 250 / (3 412 357, 5) = 0,113 roku � Lze tedy říci, že investice se 

společnosti vrátí za 41 dnů. 

 

Metody dynamické – respektují faktor času (33) 

� Čistá současná hodnota  

o vyjadřuje, jakou částkou přispěla investice k růstu tržní hodnoty společnosti 

o „univerzální metoda investičního rozhodování; 

o vyjadřuje, v absolutní výši, rozdíl mezi aktualizovanou hodnotou peněžních 

příjmů z investice a aktualizovanou hodnotou kapitálových výdajů na 

investice; 

o Diskontní sazba: požadovaná výnosnost investičního projektu; 

o Přijatelná ta varianta investičního záměru, při níž je čistá současná hodnota 

nezáporná, tj.  NPV ≥ 0“ (33) 
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CFt – CF z investice v jednotlivých letech v Kč (zahrnuje příjmy i výdaje z investice)  

t – jednotlivé roky životnosti investice    n – doba životnosti investice 

i – diskontní sazba investičního projektu 
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Tabulka 16: Daňové odpisy nehmotného majetku, zdroj: vlastní tvorba 

Doba odpisování softwaru: 36 měsíců Cena softwaru: 89 250 Kč 

Rok odpisování Roční odpis Zůstatková cena 

1. rok [pořízení 12/2012] (0 měsíců) 0 89 250 Kč 

2. rok [2013] (12 měsíců) 29 750 Kč 59 500 Kč 

3. rok [2014] (12 měsíců) 29 750 Kč 29 750 Kč 

4. rok [2015] (12 měsíců) 29 750 Kč 0 Kč 

 

Č$` = 324250
c1 + 0,2e5 +

671232 + c29750 ∗ 0,19e − 10000
c1 + 0,2eC + 671232 + c29750 ∗ 0,19e − 10000c1 + 0,2eO

+ 671232 + c29750 ∗ 0,19e − 10000c1 + 0,2eh + 671232 − 10000c1 + 0,2eW + 671232 − 10000c1 + 0,2ei

+ 671232 − 10000c1 + 0,2ej 	 
C�SH = ]	\\]	mno	pč

 
Čistá současná hodnota při diskontní sazbě 20 % činí 2 112 576 Kč, což je částka, kterou 

investice přispěje k růstu tržní hodnoty společnosti. 
 

 

� Vnitřní výnosové procento  

o „vnitřní výsledné procento vyjadřuje výnosovou míru, při které současná 

hodnota peněžních příjmů z investice se rovná kapitálovým výdajům na 

investice – tedy čistá současná hodnota je rovna nule“ (33) 

1qq = 	 �J + r Čstu
ČstuvwČstxw ∗ c�= − �Jey(33) 

ČSHn - ČSH při nižší úrokové míře   in - nižší úroková míra 

ČSHv - ČSH při vyšší úrokové míře   iv - vyšší úroková míra 

 

ČSHn = 2 112 576 Kč  in = 20 %  

ČSHv = 1 261 975 Kč  iv = 40 % 
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1qq  0,2 d	r 2	112	576
2	112	576 d 1	261	975 ∗ c0,4 ) 0,2ey  z], m]	%		 

Při 32,52 % výnosů, je současná hodnota peněžních příjmů z investice rovna kapitálovým 

výdajům na investice.  

 Metoda kritické cesty  4.9

Předpokladem použití metody kritické cesty neboli metody CPM je podmínka rozložení 

složité činnosti na několik dílčích činností, mezi nimiž existuje časová návaznost a 

podmíněnost. (15) 

 

Seznam klíčových činností 

- Analýza firemní situace (doba trvání: 7 dní) 

- Analýza současného stavu informačního systému (doba trvání: 5 dní) 

- Definování nového modulu (doba trvání: 10 dní) 

- Určení zodpovědných pracovníků (doba trvání: 2 dny) 

- Připravení podkladů pro provádění výpočtů z hlediska finančních prostředků 

(doba trvání: 3 dny)  

- Příprava na realizační část (doba trvání: 4 dny) 

- Implementace (doba trvání: 10 dní) 

- Uskutečnění realizace (doba trvání: 7 dní) 

- Zkušební provoz modulu (doba trvání: 30 dní) 

- Testování nového modulu zakázek (doba trvání: 7 dní) 

- Převod dat (doba trvání: 7 dní) 

- Provoz (doba trvání: 1 den)  

- Kontrola (doba trvání: 1 den) 
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Tabulka 17: Metoda kritické cesty CRM, zdroj: vlastní tvorba 

I J Tij ZMij KMij ZPij KPij RCij 

1 2 5 0 5 0 5 0 

1 3 7 0 7 0 7 0 

2 3 2 5 7 5 7 0 

3 4 10 7 17 7 17 0 

4 5 2 17 19 28 30 11 

4 6 30 17 47 17 47 0 

5 7 3 19 22 30 33 11 

6 10 7 47 54 47 54 0 

7 8 4 22 26 33 37 11 

8 9 10 26 36 37 47 11 

9 10 7 36 43 47 54 11 

10 11 7 54 61 54 61 0 

11 12 1 61 62 61 62 0 

12 13 1 62 63 62 63 0 

 

Tabulka 18: Jednotlivé uzly představují jednotlivé činnosti, zdroj: vlastní tvorba 

Číslo Název Číslo Název 

1 Sestavení návrhu 8 Rozbor zadání 

2 Znalost současného IS 9 Implementace 

3 Zpracování dokumentace 10 Příprava na zavedení 

4 Vytvoření modelu změny 11 Zavedení do provozu 

5 Stanovení klíčových zaměstnanců 12 Provoz nového modulu 

6 Zkušební verze modulu 13 Zpětná kontrola 

7 Provedení výpočtů z finančního hlediska   
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Graf 10: Graf metody kritické cesty, zdroj: vlastní tvorba 

 

Kritická cesta je stanovena na 1-2-3-4-6-10-11-12-13.  
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ZÁV ĚR 

 

Jako cíl mé diplomové práce jsem si stanovila navrhnutí změn, které budou pro společnost 

optimální a zároveň budou pro společnost finančně přijatelné.  

 

Jelikož společnost TOROLA design s.r.o. je výrobní společnost, která se zabývá prodejem 

a vývojem svých vlastních výrobků, je tedy proces zakázek ve společnosti velmi důležitý. 

Počet zakázek, se s postupem času zvyšoval. Po provedení několika analýz jsem byla 

schopna vyjádřit, jaký je hlavní problém společnosti v oblasti zakázek. Na základě této 

skutečnosti jsem navrhla možnost eliminace tohoto problému.   

 

Má diplomová práce se skládá z několika částí. Obsahem první části je stanovení cílů a 

postup práce. V další části jsem analyzovala současný stav společnosti. Před navržením 

změn ve společnosti bylo důležité nejprve vytvořit analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. 

Výsledkem těchto analýz bylo vytvoření analýzy SWOT. Analýzu SWOT jsem vytvořila 

jak na společnost, tak i na informační systém ve společnosti, z čehož jsem byla schopna 

zjistit, jaké jsou hrozby současného informačního systému. Podle těchto hrozeb jsem mohla 

v další části diplomové práce navrhnout patřičné změny. Dále jsem provedla finanční 

zhodnocení situace panující ve společnosti. Tímto zhodnocením jsem zjistila, zda se jedná 

o finančně silnou společnost, a zda má dostatečné množství finančních prostředků na 

úspěšnou realizaci navrhovaných změn.  

 

V další části jsem se zaměřila na vlastní návrhy na řešení. Po prozkoumání několika 

knižních a internetových zdrojů, jsem navrhla nejvíce přijatelnou variantu pro vyřešení 

problému se zpracováváním zakázek. Zakázky byly dlouhou dobu zpracovávány pomocí 

písemné formy, bez podpory informačního systému. Tento způsob zpracovávání zakázek je 

pro společnost neefektivní a přináší problémy. Navrhuji tedy společnosti nákup chybějícího 

modulu zakázek do současného informačního systému od společnosti, jenž dodala 

společnosti TOROLA design s.r.o. informační systém SB-Komplet, který v současnosti 
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využívá. Součástí je také analýza případných rizik, které jsou spojeny s projektem realizace 

navržených změn. 

Obsahem poslední části je ekonomické vyčíslení nákladů a výnosů, které jsou spojeny s 

navrženou změnou. Aby ekonomické zhodnocení mělo pro společnost vypovídající 

schopnost, je zapotřebí následně vypočíst také zhodnocení za jak dlouho se společnosti 

náklady na tuto investici vrátí a zda daná investice bude zisková či nikoli. Na závěr této 

části jsem připojila také metodu kritické cesty, která je pro společnost v souvislosti se 

zaváděním chybějícího modulu také důležitá.  

Věřím, že mnou navržené změny budou pro společnost přínosem a, že společnost využije 

těchto poznatků pro následnou inovaci. 
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