
 

 

Přílohy 

1. Příloha č. 1 – rozhovor za ekonomický systém 

Otázka 1: S jakým informačním systémem na své pozici pracujete?  

Gordic – ekonomický systém, Geovap  

Otazka2: Jaké data do informačního systému vkládáte?  

Evidence došlých faktur, vedení účetnictví obce a vše co tato činnost obnáší – tedy zaúčtování 

účetních případů. Odesílání všech zákonem stanovených hlášení do centrálních systémů 

ministerstva financí.  

Otázka 3: Jaké data z informačního systému získáváte?  

Tvorba měsíčních výkazů:  rozvaha - bilance, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení 

plnění rozpočtu, cash flow, hlavní účetní kniha, účetní deník, kniha analytických účtů, změny 

kapitálu, systém umožňuje k aktuálnímu datu, tisk desítek výkazů ať už daných zákonem, 

nebo nutných pro potřeby obce.  

Otázka 4: Splňuje stávající informační systém požadavky Obce a uživatelů?  

Informační systém pokrývá základní potřeby pro fungování obce. 

Otázka 5: Jaké jiné moduly IS byste v novém systému ocenil, uvítal?  

Pokladna, evidence nájmů  

Otázka 6: A když byste něco postrádal a uvítal, jak by to usnadnilo a zefektivnilo práci?  

Propojení pokladen ostatních agend (poplatky za psy a evidence poplatků za odpad) s 

ekonomickým systémem, propojení evidence majetku s ekonomickým informačním 

systémem  

Otázka 7: Potřebujete při práci s IS data jiných uživatelů? Popřípadě Kterých?  

Ano: evidence poplatků za odpad, za psy, poplatky hřbitovní, evidence všech ostatních 

hotovostních plateb. Pro zaúčtování potřebuji ke konci každého dne stavy pokladen 

jednotlivých úseků, a jednou ročně výši odpisů evidovaného majetku.  

Otázka 8: Existují nějaká možná rizika, která by rozšíření stávajícího systému mohla 

ohrozit?  

Nevím.  



 

 

Otázka 9: Je něco, co v současném systému dle Vás nefunguje a práci Vám 

znesnadňuje?  

Současný systém - Gordic je spolehlivý systém.  

Otázka 10: Jak dlouho pracujete s informačním systémem?  

 4 roky. 

 

2. Příloha č. 2 – rozhovor evidence majetku 

Otázka 1: S jakým informačním systémem na své pozici pracujete?  

Kotlářův program – evidence za majetek  

Otazka2: Jaké data do informačního systému vkládáte?  

Do systému vkládám majetek a ten obsahuje: inventární číslo, výrobní číslo, název, budova, 

katastr, který obvod to má ve správě, množství, jakou to má klasifikaci, od kdy to tady je, 

odpisová skupina, pohyby (zařazení, technické zhodnocení, vyřazení).  

Otázka 3: Jaké data z informačního systému získáváte?  

Inventurní sestavy – karty majetku a inventurní sestavy, které můžeme roztřídit podle účtu a 

analytických účtu, můžeme vytisknout a samozřejmě, že filtrovat se to dá.  

Otázka 4: Splňuje stávající informační systém požadavky Obce a uživatelů?  

Ne zcela, není provázána s účetnictvím, není nastavená ani jako účetnictví, paní účetní má 

jinak nastavené třeba analytické účty jako já, ona to účtuje v Gordicu a má tam nějakých 6 

anal. účtů, kdež to já jich tu mám nějakých 15. Nejsou stejné, potřebovalo by to sjednocení.  

Otázka 5: Jaké jiné moduly IS byste v novém systému ocenil, uvítal?  

Minimálně by to mohlo sčítat, mám nějakou tabulku, např. kontejnery a není tam žádné 

tlačítko na součet, taková klasická funkce v Excelu.  

Otázka 6: A když byste něco postrádal a uvítal, jak by to usnadnilo a zefektivnilo práci?  

Zefektivnilo by mi to práci, že to nemusím sčítat na kalkulačce ručně, ale rovnou by mi to ten 

program vypočet – vyřešil. 

Otázka 7: Potřebujete při práci s IS data jiných uživatelů? Popřípadě Kterých?  

U toho majetku až tak ne, ale kdyby byla provázanost s účetnictvím, tak by to bylo jednoduší. 

Je to jednoduší v tom, že účetní to nemusí znova zadávat a já taky ne. Byla by tam i lepší 

kontrola.   



 

 

Otázka 8: Existují nějaká možná rizika, která by rozšíření stávajícího systému mohla 

ohrozit?  

Kdyby to bylo dobře provázané, myslím si, že by musely být dobře nastavené práva, jinak 

žádnou hrozbu nevidím. 

Otázka 9: Je něco, co v současném systému dle Vás nefunguje a práci Vám 

znesnadňuje?  

Každou chvíli je něco, ale pracuju s tím teprve chvíli, tak ještě konkrétně přesně nedokážu 

posoudit. Ale propojení s účetním systémem by bylo vhodné.  

Otázka 10: Jak dlouho pracujete s informačním systémem?  

 1 měsíc. 

 

3. Příloha č. 3 – rozhovor evidence obyvatel 

Otázka 1: S jakým informačním systémem na své pozici pracujete?  

CZECHPOINT – evidence obyvatel, výpis z trestného rejstříku, matrika. 

Otazka2: Jaké data do informačního systému vkládáte?  

Evidence obyvatel - jméno, příjmení, rodné příjmení, stav, svéprávnost, státní občanství; 

Otázka 3: Jaké data z informačního systému získáváte?  

Může tvořit sestavy – zadávat kriteria např. vypiš všechny obyvatele po roce 1989 nebo vypiš 

obyvatele v rozmezí tom a tom; 

Otázka 4: Splňuje stávající informační systém požadavky Obce a uživatelů?  

Evidovat se můžou jenom příchozí obyvatele, ale obyvatelé, kteří se odstěhovali, umřeli nebo 

se narodili, se pracovnice s evidencí za obyvatele nedozví přímou cestou. Tyto informace 

podává jako třetí strana Bohumín za určité období a evidence se jednou za 14. dnů 

aktualizuje.  

Otázka 5: Jaké jiné moduly IS byste v novém systému ocenil, uvítal?  

Tato evidence postačuje pro prací na Obci. 

Otázka 6: A když byste něco postrádal a uvítal, jak by to usnadnilo a zefektivnilo práci?  

Co by úplně zefektivnilo práci s evidencí za obyvatele, že by se ty data nepsaly ručně do 

počítače, ale že by se stahovali někde ze systému, které by byly propojeny s ministerstvem 

vnitra.  

 



 

 

Otázka 7: Potřebujete při práci s IS data jiných uživatelů? Popřípadě Kterých?  

Ne nepotřebuji, oni spíše potřebují informace ode mne.   

Otázka 8: Existují nějaká možná rizika, která by rozšíření stávajícího systému mohla 

ohrozit?  

Možná nějaká ztráta dat, když musím ručně poskytovat data své kolegyni za evidenci za 

odpad, kde hrozí nějaké přepsání nebo vynechání, nelze ji data poskytnou z mé evidence. 

Otázka 9: Je něco, co v současném systému dle Vás nefunguje a práci Vám 

znesnadňuje?  

Úplně nová věc program Marushka (CUZK), která mi znesnadňuje práci – úprava volebních 

okrsků digitalizování – složitá úprava dat a program dlouze pracuje (nestíhá).  

Otázka 10: Jak dlouho pracujete s informačním systémem?  

 10 let. 

 

4. Příloha č. 4 – rozhovor evidence za psy 

Otázka 1: S jakým informačním systémem na své pozici pracujete?  

Program Kotlář – evidence za psy 

Otazka2: Jaké data do informačního systému vkládáte?  

Do systému vkládám poplatníka a k tomu poplatníkovi jsou předpisy poplatku za psy. Kolik 

má psů poplatník, a potom se eviduje úhrada.  

Otázka 3: Jaké data z informačního systému získáváte?  

Můžu získávat dlužníky, protože hlavní důvod je, jestli ten poplatník zaplatil nebo nezaplatil. 

Taky se může zjistit zatoulaný pes, komu patří, když má známku.  

Otázka 4: Splňuje stávající informační systém požadavky Obce a uživatelů?  

V podstatě ano, ale jak jsem už Vám říkala, není napojený na účetnictví. Další mouchou je že 

některé kolonky jsou jednoduše měnitelné, třeba stav poplatníka, jedním kliknutím můžu 

změnit pohyb, občas může nastat chyba, chtělo by to nějaké potvrzovací okno, zda opravdu 

chci ten stav změnit. Možná ještě nějaké sčítací funkce.  

Otázka 5: Jaké jiné moduly IS byste v novém systému ocenil, uvítal?  

Aby se to dalo sčítat, lepší filtrování, abych si mohla zadat poplatníky od určitého data (od-

do).  



 

 

Otázka 6: A když byste něco postrádal a uvítal, jak by to usnadnilo a zefektivnilo práci?  

Minimálně ty přehledy aby to sčítalo, aby ty přehledy se filtrovali a neměla bych takové 

kvantum informací.  

Otázka 7: Potřebujete při práci s IS data jiných uživatelů? Popřípadě Kterých?  

Používám data s evidence obyvatelstva. Při pohybu obyvatel, se mi to automatický změní, což 

je nešťastné, že mě na to neupozorní. Musím to potom zpětně zjišťovat. 

Otázka 8: Existují nějaká možná rizika, která by rozšíření stávajícího systému mohla 

ohrozit?  

Muselo by to být nastavené tak, aby měl každý své práva. Tento systém je lehce chybný, 

nekontroluje aktualizace.  

Otázka 9: Je něco, co v současném systému dle Vás nefunguje a práci Vám 

znesnadňuje?  

Celkem to i šlo.  

Otázka 10: Jak dlouho pracujete s informačním systémem?  

1 a ½ roku. 

 

5. Příloha č. 5 – rozhovor evidence za komunální odpad 

Otázka 1: S jakým informačním systémem na své pozici pracujete?  

Evidence za komunální odpad 

Otazka2: Jaké data do informačního systému vkládáte?  

Do systémů vkládám jméno a příjmení, rok narození, od data kdy je přihlášen, až do data kdy 

je odhlášen, zemřel nebo byla nějaká změna, adresa, platba – potvrzení platby, způsob platby 

Otázka 3: Jaké data z informačního systému získáváte?  

Tisknu sestavy, úplný výpis, ale nejdou úplně filtrovat, za každý rok musím vkládat zvlášť.  

Otázka 4: Splňuje stávající informační systém požadavky Obce a uživatelů?  

V podstatě uživatelsky splňuje, je to jednoduchý program, ale nesplňuje třeba kontroly 

z krajského úřadu, protože účtujeme podle zákona o místním poplatku a měli bychom 

dodržovat nějaký standart a s tímhle tím nelze. 

Otázka 5: Jaké jiné moduly IS byste v novém systému ocenil, uvítal?  

Určitě by byli lepší programy, se kterými se pracuje ve městech, ale už nejsou tak uživatelský 

vlídné, jsou složitější, ale co se týká výměru dluhu, tak jim to tiskne platební výměr. Program 



 

 

si dokáže sám dosadit údaje nebo hromadný tisk složenek a dokonce ten program to dokáže 

aktualizovat podle nějakých změn v zákoně. 

Otázka 6: A když byste něco postrádal a uvítal, jak by to usnadnilo a zefektivnilo práci?  

Kdyby byl program v takové podobě, tak bych nemusela dohledávat třeba na matrice rodné 

čísla poplatníku. Hlavně by bylo nejlepší propojení s účtárnou, tzn. s ekonomickým 

systémem, kde paní účetní musím zadávat data a ona mi je následně předává. Ideální stav 

propojení systému s účtárnou. 

Otázka 7: Potřebujete při práci s IS data jiných uživatelů? Popřípadě Kterých?  

Potřebuju spolupráci s matrikou a účtárnou. 

Otázka 8: Existují nějaká možná rizika, která by rozšíření stávajícího systému mohla 

ohrozit?  

Máme spoustu rušivých elementu, my máme funkce takové kumulované, takže často 

přeskakujeme z jednoho na druhé, tzn. popelnice, stromy, telefon, nejsme jenom pokladna. 

Ale často pracujeme i s něčím jiným a potom přeskakujeme od jedné práce k druhé a muže 

nastat riziko chyb.  

Otázka 9: Je něco, co v současném systému dle Vás nefunguje a práci Vám 

znesnadňuje?  

Tisk sestav – dopátrat se na účtárně např. při roční uzávěrce, paní účetní ty sestavy má, ale já 

je mám třeba v předešlých letech, že je v aktuálním roce neuvidím. A tím že to není 

propojení, se musím vždycky zaobírat kvanty dat a nikdy se mi ty údaje automaticky 

nepřehrají do aktuálního roku, musím je zadat ručně. 

Otázka 10: Jak dlouho pracujete s informačním systémem?  

 9 roku. 


