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Anotace 

     V předloţené práci je zpracován přehled vyuţívaných internetových technologií a 

zhodnocení informačních a ekonomických systémů vyuţívaných telekomunikačním 

operátorem. V úvodu je vysvětleno, co to je Internet a jeho historie. Následně je zpracován 

jeho rozvoj v České republice, v Mostě a z pohledu konkrétního telekomunikačního 

operátora. Dále jsou začleněny technologické způsoby připojení k Internetu. V další části 

je na sluţbu připojení k síti Internet pohlíţeno z daňového a účetního hlediska. Následně je 

popsán význam internetových stránek jako zdroje informací pro zákazníky. V další části je 

zhodnocení zákaznického a týmového webu, dále systémů Atair a Abra pouţívané 

operátorem. V práci je navrţeno vylepšení pouţívaných informačních a ekonomických 

systémů s cílem sníţení nákladů a zajištění větší efektivnosti práce.  

Klíčová slova: Internet, WMS s.r.o., WiFi  

Annotation  

     In attached work is processed survey of used internet technologies and evaluation of 

informative and economic systems used by telecommunication operator. In the 

introduction is interpreted what is Internet and its history. Subsequently is processed its 

development in Czech Republic, in Most and also from the view of concrete 

telecommunication operator. Further are included technological methods of access point to 

Internet. In the next section is viewed on service of access point to Internet from tax and 

accounting angle. Further is described meaning of internet sites as a source of information 

for customers. In the next section is evaluation of customs and team web, Atair and Abra 

systems used by operator. At work is suggested improvement of used informative and 

economic systems with a goal to lower the costs and ensure higher work efficiency.  

Keywords: Internet, WMS Ltd, WiFi 
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Seznam používaných zkratek 

České zkratky 

atd. – a tak dále 

atp. – a tak podobně 

apod. – a podobně 

CIS - Centrální Informační Síť 

CZ – NACE – klasifikace ekonomických činností 

ČR – Česká republika 

ČSFR – Československá federální republika 

DPH – Daň z přidané hodnoty 

ESF – Evropský sociální fond 

EU – Evropská unie 

IT – informační technologie 

např. – například 

O2 - Telefónica O2 Czech Republic 

odst. - odstavec 

PC – Počítač 

př. – příklad 

r. - rok 

Sb. – Sbírka 

s.p. – státní podnik 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

tzv. – tak zvaná 

 

Cizojazyčné zkratky 

ADSL - Asymetric Digital Subscriber Line 

AP - Access point  

CDMA -  code division multiple access 

CESNET - Czech Educational and Scientific Network  

CMS - content management systém 

EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution 



ERP - Enterprise Resource Planning 

FUP - Fair User Policy 

GPRS - General Packet Radio Service 

ICQ - I Seek You 

IEEE -  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ISO - International Organization for Standardization 

IP - Internet Protocol 

ISDN - Integrated Services Digital Network 

MAC - media access control 

MDA - Monochrome Display Adapter 

PDA - personal digital assistant 

SEO - Search Engine Optimization 

SMS - Short message service 

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

UMTS - Universal Mobile Telecommunication Systém 

USA - United States of America 

USA DARPA  - U. S. Department of Defense Advanced Research Project Agency 

VoIP – Voice over Internet Protocol 

WDM - vlnový multiplex 

WiFi, Wi-fi, WIFI, Wifi, wifi  - Wireless Fidelity 

WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access 

www - world wide web 

 

Jednotky 

G - Giga 

GB – Gigabyte 

GHz – Gigahertz 

kb/s, kbit/s - Kilobit za sekundu 

Mb/s, Mbit/s - Megabit za sekundu 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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1 Úvod 

     Co je to Internet? Internet je celosvětová počítačová síť, která spojuje jednotlivé menší 

sítě pomocí sady protokolů IP. Název pochází z anglického slova network (síť), podle 

něhoţ tradičně názvy amerických počítačových sítí končily „-net“, a mezinárodní 

(původně latinské) předpony inter- (mezi), vyjadřující, ţe internet propojil a vstřebal různé 

starší, dílčí, specializované, proprietární nebo lokální sítě. Pojem Internet vznikl v roce 

1987. 

     Počátek Internetu klade historie do roku 1962, kdy vzniká síť ARPANET, 

experimentální projekt agentury ministerstva obrany USA DARPA (U. S. Department of 

Defense Advanced Research Project Agency). Původně slouţil pouze pro vojenské a 

vládní účely. V polovině osmdesátých let se k rozvoji Internetu začínají připojovat 

americké univerzity.  Teprve v roce 1993 se Internet komercionalizuje. Jen pro představu, 

v roce 1984 bylo k Internetu připojeno pouhých tisíc počítačů, zatímco o osm let později 

byla prolomena hranice milionu. V roce 1996 vyuţívá Internet padesát pět milionů 

uţivatelů a o deset let později v roce 2006 je to uţ více neţ miliarda uţivatelů. Český 

Internet začal vznikat počátkem devadesátých let, propojil se se světem a začal jím být 

ovlivňován. 

     Internet slouţí k přenášení informací a poskytování mnoha sluţeb, jako jsou 

elektronická pošta, chat, www stránky, e - shopy, sdílení souborů, on-line hraní her, 

vyhledávání a další.  Přes většinu kladů a velkého mnoţství vyuţití, Internet skýtá i mnohá 

nebezpečí, např. viry (jsou to programy, šířící se sami bez vědomí uţivatele),  

 spamy (jsou nevyţádaná masově šířená sdělení), zneuţití e - mailové adresy pro odesílání 

elektronických zpráv bez souhlasu jejího majitele (je zakázáno ze zákona). 

     Toto téma jsem si vybrala, protoţe mě překvapil velký zájem o internet, jeho rychlý 

rozvoj, široké spektrum moţností připojení a nové technologie, díky kterým roste rychlost 

připojení a přenos dat. Pro generaci mladých lidí je v současné době internet běţnou 

součástí ţivota, jako byla pro mě v jejich věku televize. O internet mají zájem i lidé 

důchodového věku. Zavádění internetu do středních, základních a mateřských škol, ale i do 

domovů důchodců je dnes jiţ běţnou praxí. Internet díky celosvětovému rozvoji propojí na 

světě miliony lidí a je nevyčerpatelným zdrojem informací.  

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/145101-pocitac
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/145108-pocitacova-sit
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/195080-internet-protocol
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2 Rozvoj internetu ve zvoleném regionu 

2.1 Rozvoj internetu v České republice 

     První připojení České republiky (tehdy ještě ČSFR) k Internetu bylo pevným spojem 

Praha – Linec (rakouská síť ACONEC) o rychlosti 9,6 kb/s v listopadu 1991. Slavnostní 

připojení k Internetu bylo aţ 13. února 1992 a to na akademické půdě Českého vysokého 

učení technického v Praze. Byla zahájena výstavba české sítě CESNET, která byla 

slavnostně spuštěna o rok později, 15. června 1993. Síť CESNET byla rozvětvenější, jak je 

vidět na obrázku 1 došlo k posílení linky Praha - Linec na rychlost 64 kb/s a zřízení linky 

Praha - Brno o rychlosti 64 kb/s.  

 

Obrázek 1 - Skutečná topologie CESNETU, v polovině roku 1993 

 

Český Internet byl dlouho výlučně akademický, aţ do poloviny roku 1995, kdy se otevřel 

prostor pro jeho komerční vyuţití. 

     V dnešní době je moţné se připojit na internet hned několika způsoby: 

1) Pomocí telefonní linky - klasické analogové vytáčené spojení – dial-up (modem, 

telefonní zásuvka). Rychlost: max. 56 kb/s 

2)  ISDN - digitální telefonní linka, lze volat a zároveň pracovat na internetu. Rychlost: 

64kb/s (128 kb/s). 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/134407-kb-s
http://www.earchiv.cz/b07/gifs/b0213104.gif
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3) ADSL - vysokorychlostní internet pomocí telefonních linek. Různá rychlost přenosu dat 

ve směru z a do internetu. Rychlost: teoreticky v Mb/s. Je potřeba ADSL modem, 

moţnost připojení (není automatické pro kaţdou tel. linku). 

4) Přes mobilní telefon - pomalé připojení, ale v současnosti oblíbené (pouţívá se 

především u notebooků). Rychlost: teoreticky 171 kb/s, u nás prakticky max. kolem 50 

kb/s (ale spíš 10-20 kb/s) – záleţí především na kvalitě a vybavení sítě operátora. 

Pouţívají se např. technologie GPRS a EDGE. Mezi novější typy připojení patří 

CDMA (O2, cca 800kb/s), UMTS (O2, zatím 384kb/s – označováno jako 3. generace - 

pro mobilní telefony s moţnosti videohovorů) a Internet 4G (T-Mobile, technologie 3. 

generace). Tyto způsoby připojení jsou jiţ, co se týče rychlosti připojení kvalitní. 

Vyznačují se pouze několikanásobnou odezvou oproti ADSL. 

5) Kabelová televize - rychlé a kvalitní připojení, cenově velmi výhodné, závislé na 

dostupnosti kabelové televize. Je potřeba síťová karta a kabelový modem. 

6) Bezdrátové připojení - slouţí většinou k připojení lokálních sítí k internetu nebo k 

realizaci bezdrátových lokálních sítí. 

7) WiFi (Wireless Fidelity) - nejznámější standard pro bezdrátové sítě (IEEE 802.11a, b 

nebo g). Pouţívá mikrovln k přenosu informací. Pro malé a střední vzdálenosti. 

Rychlost 11Mb/s (b), 54Mb/s (g, a). Pracuje na frekvencích 2,4 GHz, 3,5 GHz 

(licencované pásmo), 5 GHz, 10 GHz.  

Nejrozšířenější je technologie postavená pro frekvence 2,4 GHz. Tato technologie je 

zejména v České republice velmi rozšířená pro poskytování připojení k internetu. 

Poskytovateli (providery) jsou budovány sítě vysílačů - přístupových bodů (Access 

point - AP). Nutná podmínka je přímá viditelnost na AP. Účastník potřebuje k příjmu 

anténu, která komunikuje s AP, zabezpečuje přenos signálu a je připojena na zařízení, 

kterému se říká klient. Můţe to být radiová karta v PC nebo samostatné zařízení. 

Nejpouţívanější antény bývají s tímto klientem propojeny koaxiálním kabelem, kde v 

závislosti na jeho přenosových kvalitách a jeho délce vznikají ztráty. Proto by měl být 

tento kabel co nejkratší. 

8) Optické systémy - vysoká rychlost (155 Mb/s (B-ISDN), 622 Mb/s, 10Gb/s aţ 40 a více 

Gb/s (vlnový multiplex WDM). Pouţívá světla k přenosu informací. Vysoká cena 

pokládání kabelů předurčuje tuto technologii pro páteřní sítě. 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/138533-mb-s
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/129560-general-packet-radio-service
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/194942-edge
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/454259-ieee-802-11
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/134759-koaxialni-kabel
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     Nejrozšířenějším způsobem připojení k  internetu je bezdrátové připojení WIFI. 

V současné době se také buduji optické sítě, které umoţňuji nejrychlejší a nejkvalitnější 

připojení k internetu.  

     Podle studie Českého statistického úřadu vyuţívání informačních a komunikačních 

technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2008 se nejrozšířenějším typem 

připojení k Internetu stalo WIFI, vyuţívalo ho 31% domácností. Ještě v roce 2007 přitom 

byla mezi českými domácnostmi nejrozšířenější technologie ADSL. 

     Vyuţívání internetu roste, coţ dokazují výsledky projektu „Měření návštěvnosti 

internetu a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků“. Uţivatelé strávili v lednu 

2009 na Internetu průměrně 31 hodin, 55 minut a 27 sekund. Ve srovnání s rokem 2008 se 

čas, který Češi věnovali surfování na internetu, prodlouţil přibliţně o 5 hodin.  

      Přístup k internetu Češi vyuţívají nejčastěji z domova (93 % reálných uţivatelů). Ze 

zaměstnání se v ČR připojuje k internetu přibliţně třetina uţivatelů. Internetové kavárny 

vyuţívá pouze 2 % uţivatelů. Česká internetová populace stále nepokořila hranici pěti 

milionů, v lednu 2009 zahrnovala 4 998 017 lidí (graf 1). Zaznamenán byl také mírný 

nárůst počtu reálných uţivatelů, celkově o 7,8 %.  

 

 

Graf 1 - Počet obyvatel ČR připojených k Internetu v lednu 2009 

     Výrazně naopak vzrostl počet zobrazených stránek. V lednu 2009 bylo dosaţeno 7,5 

miliardy zobrazení, coţ znamená meziroční nárůst o 30 %. Podobný trend je pozorován 
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http://email.seznam.cz/redir?hashId=1368497575&to=http%3a%2f%2fwww%2eadsl%2ecz%2f
http://email.seznam.cz/redir?hashId=1368497575&to=http%3a%2f%2fwww%2eadsl%2ecz%2f
http://email.seznam.cz/redir?hashId=1368497575&to=http%3a%2f%2fwww%2eadsl%2ecz%2f
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také u počtu návštěv. Ve srovnání s lednem 2008 vzrost počet návštěv o 27,6 %, tedy o 187 

milionů. Leden 2009 tak celkově zaznamenal 863 328 940 návštěv.  

2.2 Rozvoj internetu v Mostě 

      Prvním poskytovatelem sluţby připojení k Internetu v Mostě byl Telecom, který 

poskytoval tuto sluţbu připojením přes telefonní linky. V současné době mají obyvatelé 

Mostu a okolí moţnost připojit se na Internet od různých poskytovatelů připojení 

k Internetu, jak dokazuje následující  

Tabulka 1 - Poskytovatelé bezdrátové sítě WIFI v Mostě Mezi nejvýznamnější patří firma 

Softex NCP, s.r.o., která je provozovatelem sítě CIS (Centrální Informační Síť). CIS je 

internetová síť vytvářena ve spolupráci s největšími bytovými druţstvy SBD Krušnohor a 

Mosteckou bytovou a.s. Mezi další významné poskytovatele patří firma LOSAN internet 

s.r.o., která kromě internetu v Mostě poskytuje internet v celém Ústeckém kraji a 

společnost WMS s.r.o., která má také velký podíl na pokrytí sítě v Mostě. 

 
Tabulka 1 - Poskytovatelé bezdrátové sítě WIFI v Mostě 

     Jednou z dalších moţností, jak se připojit na internet, je zajít do internetové kavárny, 

které jsou v Mostě čtyři (DeSte Caffé Net, Golf Caffé, Komes, Cecom, s.r.o.). Další 

Poskytovatel 
Základní 

cena 

Počet 

uživatelů 

Konektivita 

[Mbs] 
Aktualizace 

 

alp  350 Kč 190 0.00 16.4.2006 
 

BilinaOnLine  250 Kč 1489 0.00 17.7.2006 
 

Bluetone - České radiokomunikace  499 Kč 3100 4000.00 10.5.2006 
 

CIS Most  340 Kč 5000 100.00 18.5.2006 
 

IBA 381 Kč 1200 200.00 27.3.2008 
 

KKNET ISP 360 Kč 1500 50.00 22.3.2007 
 

LLComputers 0 Kč 400 
 

17.11.2005 
 

LOSAN  357 Kč 6800 450.00 10.7.2006 
 

MOSCOM NET  300 Kč 400 19.00 14.7.2006 
 

Nitex 350 Kč 1000 80.00 13.2.2008 
 

OhřeMedia  333 Kč 3000 0.00 24.9.2007 
 

S-NET 357 Kč 1200 0.00 15.12.2007 
 

sousnet.net  357 Kč 60 2.00 22.4.2006 
 

wmsnet  357 Kč 3150 100.00 29.12.2006 
 

http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=11
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=37
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=43
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=64
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=178
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=226
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=250
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=255
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=657
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=321
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=656
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=404
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=430
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=515
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=11
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=37
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=43
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=64
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=178
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=226
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=250
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=255
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=657
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=321
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=656
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=404
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=430
http://www.internetprovsechny.cz/?poskytovatel=515
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moţnost připojit se je s doneseným zařízením přes WIFI přímo v restauraci zdarma, coţ 

zatím umoţňují pouze dvě restaurace v Mostě (Benedikt Most a Sportovka Most). 

      Připojit se lze také na mosteckém magistrátu, který se připojil k celorepublikovému 

projektu Březen – měsíc internetu. Cílem projektu je podpora rozvoje internetu v České 

republice. Účelem této akce je zpřístupnit Internet občanům, za účelem vzdělávání a 

čerpání informací. Zájemci o surfování na Internetu se mohou zdarma připojit se svým 

přenosovým zařízením, které umoţňuje bezdrátové připojení WIFI (notebook, PDA, 

smartphone, MDA atp.). 

     S rozvojem Internetu přibývá počet uţivatelů, jak je z grafu 2. 

 

Graf 2 -  Počet uživatelů Internetu v Mostě dle poskytovatelů 

     Dle mého názoru, existuje v současné době na trhu široká nabídka připojení se 

k Internetu, od různých poskytovatelů za rozumné ceny a v dobré kvalitě.   

3 Rozvoj internetu z pohledu konkrétního 

telekomunikačního operátora 

     Společnost WMS s.r.o. (WMS je zkratka pro web multimedia software) vznikla v roce 

2001. Za osm let svého působení na trhu se dokázala vypracovat z malého poskytovatele 

internetového připojení a výrobce internetových stránek ve významného regionálního 

telekomunikačního operátora s působností v Ústeckém kraji, poskytujícího komplexní IT 
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řešení především v segmentu středních firem a domácích uţivatelů. Nabízí individuální 

přístup při řešení potřeb v oblasti internetových a hlasových sluţeb ve výhodném poměru 

cena/výkon. 

    Společnost WMS s.r.o. poskytuje tyto telekomunikační sluţby: 

1. Připojení k Internetu – a to buď bezdrátové připojení WIFI, WIMAX nebo 

pomocí optické sítě. 

2. Internetové volání (VoIP - Voice over IP) - telefonování s vyuţitím technologie 

digitálního přenosu hlasu, kdy hlas je přenášen přes síť Internet.   

3. IP televize – moderní technologie přenosu televizního vysílání přes internet. 

     Jako další sluţbu, která souvisí s internetem, nabízí společnost webdesing, a to 

vytvoření profesionální internetové prezentace, internetového obchodu či online katalogu, 

implementaci vlastního redakčního systému nebo jiného internetového řešení a aplikací na 

míru. Zhotovené internetové stránky lze v případě zájmu zároveň spravovat a provozovat 

na výkonném webovém serveru. 

     Na internet se lze připojit dvěma způsoby: 

a)  bezdrátovou sítí WMS-NET – Internet WIFI/WIMAX 

Internet WIFI/WIMAX je síť, která neobsahuje klasickou kabeláţ, a síťové prvky mezi 

sebou komunikují vzduchem na určité frekvenci. Pro bezproblémový příjem bezdrátového 

připojení k internetu je potřeba, přijímat signál v dostatečné intenzitě a zajistit přímou 

viditelnost na vysílací bod. Síť WMS s.r.o. je pokryta vysokým počtem vysílacích bodů v 

níţe uvedených oblastech.  

- Most – Most, Souš, Čepirohy, Vtelno, Bečov, Patokryje, Korozluky, Svinčice, 

Obrnice, Skršín, Dobrčice a okolí…  

- Litvínov – Chemopetrol, Litvínov - Hamr, Janov, Lom, Horní Jiřetín a okolí...  

- Jirkov - Vysoká Pec a okolí…  

- Louny - a okolí…  

- Ţatec - Bítozeves, Tuchořice, Čeradice, Blaţim, Lipno, Velemyšleves a okolí… 

- Nová Ves v Horách - Hora Sv. Kateřiny, Brandov, Mníšek a okolí…  

 

http://www.wms.cz/webdesign/internetove-stranky/
http://www.wms.cz/webdesign/internetovy-obchod/
http://www.wms.cz/webdesign/redakcni-system/
http://www.wms.cz/webdesign/webhosting/
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b) optickou sítí WMS CITY  

Připojení Internet WMS CITY poskytuje firma na vlastní optické síti, jedná se o pevné 

připojení optickým kabelem. Optická síť s připojením Internet WMS CITY je přístupná 

pouze v Mostě, a i zde není pokrytí úplné. V současné době je zasíťování optickou sítí v 

celé čtvrti B2 mezi ulicemi Chomutovská a Josefa Skupy. Tato síť je budovaná teprve od 

roku 2008. Jedná se o nejrychlejší a nejspolehlivější připojení. 

     Společnost WMS s.r.o. dlouhodobě spolupracuje se společnostmi Asista s.r.o. a 

Genesia, občanské sdruţení, které jsou vzdělávacími a poradenskými firmami v oblasti 

rozvoje lidských zdrojů. Spolupráce byla zaměřena na zavedení internetu do dětských 

domovů a domovů důchodců. Jednalo se o projekty financované z fondů EU a ESF, dále 

na rozvoj vyuţití informačních technologií při výuce - zejména v oblasti e-learningových 

produktů.  

     Ţe zájem o připojení stoupá, dokazuje i následující graf 3, kde vidíme, ţe počet 

internetových zákazníků v jednotlivých letech stoupá. Největší nárůst byl za rok 2007. 

V současné době se připojuje průměrně 40 nových zákazníků za měsíc.  

 

Graf 3 - Počet zákazníků WMS s.r.o. v letech 2005 - 2008 

     Vybudováním optické sítě WMS – City vznikla nová moţnost, jak se připojit na 

Internet, coţ mnohé zákazníky oslovilo a nabídky vyuţili. Optická síť umoţňuje, jak 

připojení na internet, tak připojení na televizi ve vysoké digitální kvalitě. Této moţnosti 
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kromě nových zákazníků vyuţívají i stávající zákazníci, kteří doposud byli připojeni přes 

bezdrátové připojení WIFI. 

     Zájem o internet a nárůst trţeb - výnosů za tuto sluţbu (Graf 4), vedlo firmu ke 

zlepšování kvality poskytované sluţby, navýšení konektivity, umoţnění zákazníkům 

stahovat více dat (u základního paušálu MINI v r. 2006 to bylo 5 GB dat a od r. 2008 je 20 

GB dat) a k budování optické sítě, coţ je v současné době nejkvalitnější vysokorychlostní 

připojení. 

 

Graf 4 - Výnosy za službu Internet v r. 2005 - 2008 

4 Daňové a účetní hledisko za službu poskytnutí 

služby internetu 

      Poskytnutí sluţby internetu je sluţbou telekomunikační. Telekomunikace jsou 

odvětvím národního hospodářství, jehoţ hlavní ekonomickou činností je sluţba přenosu 

informací v podobě dat, hlasu, videa atd. Podle Českého statistického úřadu jsou činnosti 

související s bezdrátovou telekomunikační sítí zařazeny do klasifikace ekonomických 

činností CZ-NACE 61.20. 

      Pro vznik oprávnění podnikat v  telekomunikační oblasti jsou důleţité následující 

podmínky. Dnem 1. 5. 2005 nabyl účinnosti zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o elektronických 
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komunikacích). Uvedeným zákonem došlo ke změně právní úpravy v podmínkách 

podnikání v oblasti elektronických komunikací. Výkon činnosti spočívající ve sluţbě 

elektronických komunikací podléhá pouze výše uvedenému zákonu o elektronických 

komunikacích. Oznámením této činnosti Českému telekomunikačnímu úřadu při splnění 

náleţitostí stanovených v § 13 zákona o elektronických komunikacích bude mít 

podnikatelský subjekt právo činnost vykonávat mimo reţim ţivnostenského zákona. 

Před účinností tohoto zákona bylo poskytování telekomunikačních sluţeb vázanou 

ţivností, která byla uvedena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském 

podnikání (ţivnostenský zákon). 

 4.1 Účetní hledisko 

     Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

o účetnictví) jsou právnické osoby, které mají na území České republiky sídlo, povinny 

vést účetnictví a dodrţovat zásady Českých účetních standardů pro podnikatele. 

Telekomunikační sluţba je výnosem, který se dle Českého účetního standardu pro 

podnikatele č. 019 – náklady a výnosy účtuje v účtové třídě 6 a účetní skupině 60 – Trţby 

za vlastní výkony a zboţí. 

4.2 Daňové hledisko 

4.2.1 Z pohledu daně z příjmů 

a) Dle daně příjmů fyzických osob 

     Z pohledu daně z příjmů fyzických osob se telekomunikační sluţby povaţují za příjmy 

z podnikání dle § 7 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů) a jsou předmětem daně z příjmů fyzických 

osob dle § 7 odst. 3 zákona o daních z příjmů. 

b) Dle daně z příjmů právnických osob  

     Dle § 18 zákona o daních z příjmů jsou předmětem daně z příjmů právnických osob 

příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (dále jen příjmy), 

není-li stanoveno jinak. § 18 odst. 2 zákona o daních z příjmů řeší, které příjmy předmětem 
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daně nejsou. V § 19 zákona o daních z příjmů jsou uvedeny příjmy, které jsou od daně 

osvobozeny. 

     Telekomunikační sluţby nejsou od daně z příjmů osvobozené, ani se na ně nevztahuje 

§18 odst. 2 zákona o daních z příjmů, tudíţ se jedná o příjmy, které jsou předmětem daně a 

vstupují do základu daně. 

4.2.2 Z pohledu daně z přidané hodnoty 

     Společnost WMS s.r.o.  je pro účely DPH osobou povinnou k dani (dle § 5 odst. 1 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o DPH), která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti (převáţně 

telekomunikační sluţby) a protoţe splňuje podmínky dané § 94 zákona o DPH je plátcem 

daně.  

     Telekomunikační sluţbou se pro účely DPH rozumí: sluţba spojená s přenosem, 

vysíláním nebo příjmem signálů, textových dokumentů, obrázků a zvuků nebo jakékoliv 

informace prostřednictvím kabelu, rádia, optických nebo elektromagnetických systémů 

včetně příslušného přenosu nebo stanovení práva vyuţívat kapacitu pro tento přenos, 

vysílání nebo příjem nebo přístup k informačním sítím (§ 10 odst. 8 písm. b) zákona o 

DPH).    

a) Telekomunikační sluţba s místem plnění tuzemsko 

    Při poskytnutí sluţby je obecně místem plnění místo, kde má poskytovatel sluţby sídlo 

nebo místo podnikání (§ 9 odst. 1 zákona o DPH).  Coţ v případě WMS s.r.o., která je 

plátcem daně a má sídlo v ČR, je místem plnění tuzemsko. Protoţe je poskytovatelem 

telekomunikačních sluţeb, tak to platí pro všechny osoby, kromě osob uvedených níţe.  

b) Telekomunikační sluţba s místem plnění Evropská unie 

     Při poskytnutí sluţby zahraniční osobě nebo osobě povinné k dani, která má sídlo nebo 

místo podnikání v jiném členském státě, nebo provozovně umístěné mimo tuzemsko, je 

místem plnění místo, kde má osoba, které je sluţba poskytnuta, sídlo nebo místo 

podnikání, nebo je místem plnění místo, kde je umístěna provozovna, je-li sluţba 

poskytnuta pro tuto provozovnu (§ 10 odst. 6 zákona o DPH). V tomto případě se místo 

plnění přenáší na stranu příjemce sluţby. 
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     Telekomunikační sluţba se povaţuje za uskutečněné zdanitelné plnění a plátce daně je 

povinen přiznat ke dni zdanitelného plnění daň na výstupu. Při poskytnutí sluţby se 

zdanitelné plnění povaţuje za uskutečněné, dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení 

daňového dokladu nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve (§ 

21 zákona o DPH). Tuto daň je povinnost uvést do daňového přiznání za zdaňovací 

období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění a zaplatit ji správci daně. 

5 Internetové stránky společnosti WMS s.r.o. 

        Internet je v dnešní době největším zdrojem informací pro soukromé i podnikatelské 

subjekty. Mít vlastní internetové stránky je dnes samozřejmostí kaţdé firmy, která chce být 

moderní a konkurenceschopná. Prostřednictvím internetových stránek získává společnost 

nové zákazníky, ale poskytne i servis a informace stávajícím zákazníkům. 

         Na internetových stránkách společnosti WMS s.r.o. (obrázek 2) případný zájemce 

zjistí, ţe společnost nabízí komplexní řešení pro firmu i domácnost v poskytování 

telekomunikačních sluţeb a webdesingnu.  Informace o společnosti, jak dlouho působí na 

trhu, jaké sluţby poskytuje a ţe garancí za kvalitní sluţby je získání certifikátu kvality ISO 

9001:2001. Jedná se o tyto sluţby: 

- Internet 

- Volání 

- Televize 

- Webhosting 

      Dále je na internetových stránkách uvedena podpora – nebol-li pomoc při řešení 

problémů s internetem, VoIP voláním, IP televizí a samozřejmostí jsou kontakty (adresa 

sídla společnosti a telefonní kontakty).  

     Pomocí internetových stránek se stávající zákazník můţe přihlásit na své zákaznické 

stránky, kde jsou uvedeny např. informace o zákazníkovi, přehled vystavených faktur a 

přehled o jejich zaplacení.   

     Zákazníci, kteří mají e - mailovou adresu @ wms.cz, se zde můţou přihlásit do e-mailu. 
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Obrázek 2 - Internetové stránky společnosti WMS s.r.o. 

Internet – zde si zákazník můţe vybrat, jaké řešení vysokorychlostní připojení k internetu 

mu vyhovuje, buď přes WIFI , WIMAX nebo optickou síť CITY. Na výběr má různé tarify 

za sluţby a moţnost ověřit si dostupnost pokrytí bezdrátové i optické sítě.  

VoIP volání – má-li někdo zájem o internetové volání s CallTone, zde se dozví veškeré 

informace o tom, co je to VoIP volání a jeho výhody. Můţe si vybrat telefon z nabídky 

VoIP telefonních přístrojů. Najde zde kompletní ceník hovorů po ČR a do zahraničí. 

IPTV televize – tato sloţka je určena zájemcům o moderní technologii přenosu televizního 

vysílání přes Internet, kde je zaručena vysoká kvalita obrazu. Najde zde informace o 

dostupnosti televize, aktuálně připojených objektech a jednotlivých tarifech, včetně 

nabídky rozhlasových a televizních programů. 

Webdesign – je určen pro ty, kteří chtějí prezentovat svoji společnost nebo provozovat on-

line obchod. Společnost nabízí zhotovení kvalitních a moderních internetových stránek s 

ohledem na pouţitelnost, snadné ovládání a SEO optimalizaci. Včetně návrhu, výběru a 

registrace vhodného doménového jména budoucí webové stránky. Pokud zájemce o 

provozování webu potřebuje často měnit obsah, chce mít moţnost doplňovat a upravovat 

informace, společnost WMS nabízí vlastní redakční systém (CMS - "content management 

systém"), pomocí kterého si můţe provozovatel internetových stránek sám spravovat jejich 

obsah. U internetového obchodu nabízí společností vyvinutý internetový obchod inStore, 
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kompletní řešení pro moderní online obchodování s širokou paletou funkcí a moţností. 

Jako důkaz práce webdesignerů jsou zde uvedeny realizované webové stránky (např. 

http://www.autodrom-most.cz/, http://www.bilbo-smak.cz, http://www.benediktmost.cz/,  

http://www.obchodsparfemy.cz/) . 

     Zájemce o sluţby má moţnost kontaktovat firmu telefonicky, osobně v kanceláři, e-

mailem nebo můţe vyplnit přímo na stránkách kontaktní formulář. Zadáním kontaktu a 

poţadavku na připojení k internetu,  IPTV televizi nebo na zřízení VoIP volání CallTone 

se zástupce společnosti ozve a sdělí moţnosti připojení.  

6 Zákaznický a týmový web společnosti 

6.1 Zákaznické centrum 

     Zákaznické centrum je určeno pro zákazníky. V zákaznickém centru společnosti WMS 

s.r.o. (obrázek 3) si zákazník můţe zjišťovat informace o vyuţívaných sluţbách a jejich 

nastavení, dále má k dispozici přehled vydaných faktur za provozované sluţby nebo 

měření přenesených dat. Kaţdý zákazník se můţe kdykoliv přihlásit zadáním loginu a 

hesla. 

 

Obrázek 3 - Zákaznické centrum 

http://www.autodrom-most.cz/
http://www.bilbo-smak.cz/
http://www.benediktmost.cz/
http://www.obchodsparfemy.cz/
http://zakaznik.wms.cz/invoices.aspx
http://zakaznik.wms.cz/internettrafficmeter.aspx
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Informace o zákazníkovi – zde jsou uvedeny kontaktní/fakturační údaje, tyto kontaktní 

údaje jsou pouţity jako fakturační kontakty. Je zde uvedeno zákaznické číslo, pod kterým 

je zákazník veden u společnosti. Toto zákaznické číslo vygeneruje ABRA v adresáři při 

zadávání nového zákazníka a je to styčný bod pro všechny systémy, které společnost 

pouţívá. Zákaznické číslo je zároveň i variabilním symbolem pro platby. Dále je zde 

uvedeno jméno zákazníka, popřípadě název firmy, adresa, telefon, fax, e-mail, doručovací 

adresa, pokud se liší od fakturační. 

Přenesená data – zde zákazník vidí svoji IP adresu a kolik dat bylo na uvedené IP adrese 

přeneseno. Měření dat se zobrazuje denně za jednotlivé měsíce. Přenesená data jsou 

důleţitá pro zákazníky, kteří mají tarif s limitem dat pro FUP. Pokud tento limit překročí, 

zpomalí se jim rychlost internetu na 128 kbit/s (běţná rychlost 1,8 Mbit/s download, 512 

kbit/s upload na technologii 2,4GHz  a 10 Mbit/s download, 5 Mbit/s upload na technologii 

5GHz). 

Platby a faktury – zde má zákazník moţnost vidět, stáhnout si a vytisknout všechny 

faktury, které mu byly vystaveny, zda byly uhrazeny nebo ne a zda jsou ještě před 

splatností nebo uţ po splatnosti. Seznam pravidelných fakturací, pro které jsou 

vystavovány faktury. 

Technická podpora – zde jsou uvedeny informace o společnosti a v případě dotazu nebo 

nějakého problému informace o tom, kam se můţe zákazník obrátit. 

     V zákaznickém centru jsou vidět pouze faktury za sluţby, které k sobě neváţou dodací 

listy. Faktury např. za materiál, montáţ se v zákaznickém centru nezobrazují. Navrhuji 

doplnit zákaznické centrum i o faktury s dodacím listem, aby zákazník měl kompletní 

přehled o fakturách, kterému mu byly vystaveny. Jinak podle mne jsou v zákaznickém 

centru uvedeny všechny informace, které zákazník můţe vyuţít.   

6.2 Týmový web společnosti 

     Týmový web společnosti je určen pro interní potřeby firmy. Prostřednictvím týmového 

webu jsou zaměstnancům ukládány úkoly a rovněţ se provádí kontrola jejich plnění. Jedná 

se o úkolový web, který je rozdělen do následujících sloţek.  
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Oznámení – zde se zadávají různá oznámení o případných výpadcích vysílačů, o nových 

vnitřních předpisech, atd. 

Události – slouţí k dennímu plánování práce servisních techniků, kteří jezdí na montáţe a 

opravy.  Dále k zapisování obchodních schůzek, porad nebo čerpání dovolené. 

Opravy nevyřešené – pokud zákazníkovi nejde internet, uvede se zde jméno zákazníka, IP 

adresa, telefon. Oprava se přidělí správci datové sítě, který chybu buď odstraní na dálku 

bez nutnosti výjezdu technika nebo naplánuje opravu technikovi, který odstraní chybu 

přímo u zákazníka.  

Fakturace – určeno pro zadání podkladů pro fakturaci, uvede se, komu se má fakturovat, 

předmět fakturace, cena a to buď s DPH nebo bez DPH. Je zde vidět v jakém stavu se úkol 

nachází, např. nezahájeno, probíhá, dokončeno, odloţeno. 

Ostatní úkoly – jedná se o sloţku, kde se zadávají různé úkoly, např. změna tarifu, zrušení 

IP adresy, převod telefonních čísel. Je zde vidět, komu byl úkol přidělen a v jakém stavu 

rozpracovanosti se nachází. 

Pohotovosti – uvádí se jména zaměstnanců, kteří mají po uvedené období pohotovost, pro 

případ výpadku vysílače a jeho nutné opravy nebo neodkladné opravy u zákazníka o 

víkendu nebo po pracovní době. 

Zájemci o naše služby – zde se zapíšou všichni zájemci o naše sluţby, uvedou jméno, 

adresu, telefonní číslo a o jakou sluţbu mají zájem. 

Sdílené dokumenty – jedná se o dokumenty, které vyuţívají všichni zaměstnanci, např. 

smlouvy na sluţby, ceníky, výpovědi, seznam domén, seznam vysílačů a další. 

Odkazy – mezi nejpouţívanější patří seznam klientů, sledování a správa sítě.  

     Týmový web je přehledný, s moţností kdykoliv přidat novou, upravit nebo změnit 

poloţku. Je vidět v jakém stavu rozpracovanosti se poloţka nachází.  Jediný nedostatek 

vidím u poloţky opravy, není vidět, v jakém stavu se nachází a chybí přehled o opravách. 

Pokud je oprava vyřešena poloţka se pouze odstraní. Chybí zpětná vazba na evidenci 

oprav, není vidět, kolik jich bylo, jakým způsobem byly vyřešeny, zda na dálku nebo byl 

nutný výjezd technika. Navrhuji dořešit funkci této poloţky, aby byla moţnost zpětné 

kontroly, u koho se oprava prováděla a jakým způsobem byla vyřešena. Dále přidat 

poloţku specifikace, zda porucha byla způsobena ze strany uţivatele nebo ze strany firmy 
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a o jaký druh závady se jednalo, např. špatně provedená montáţ zařízení, chybné technické 

nastavení, poškozený kabel, zavirovaný počítač, atd.  

     Sledování a správa sítě je dalším důleţitým interním pomocníkem firmy pro monitoring 

sítě a seznam klientů. Jedná se o síťový web. 

      Monitoring sítě je zpracovaný přes Nagios, jedná se o monitorovací a vizualizační 

systém, který automaticky sleduje jednotlivá přípojná zařízení sítě a vyhodnocuje jejich 

funkčnost. To vše je doplněno přehledným, grafickým výstupem (obrázek 4). Kaţdý 

zjištěný nedostatek na síti je oznámen správcům sítě prostřednictvím e-mailu či SMS.       

     Seznam klientů slouţí především k upozornění pro neplatící zákazníky na nedoplatek za 

sluţby (toto upozornění na nedoplatek se zobrazí zákazníkovi při spuštění Internetu). 

Pokud zákazník do 5 dnů nedoplatek neuhradí, automaticky se přístup na Internet  

zablokuje. A naopak, v případě úhrady je systémem upozornění případně blokování 

automaticky zrušeno. 

 

Obrázek 4 - Monitoring sítě WMS přes Nagios 
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       Ve Sledování a správě sítě není nutno nic měnit, je to plně automatizovaný systém, 

který je propojen s dalšími informačními systémy firmy.    

7 Systém Altair a ekonomický systém ABRA 

7.1 Systém Altair 

     Systém Altair (obrázek 5) je informační systém, který byl vyvinut analytiky společnosti 

WMS s.r.o. Je určen pro vnitřní potřebu firmy. Altair umoţňuje provázanost 

s ekonomickým systémem ABRA a s technickými údaji. Altair je rozdělen do tří skupin: 

1. Zákazníci 

2. Sluţby 

3. IP adresy 

 

Obrázek 5 - Systém Altair 

Zákazníci – jedná se o správu zákazníka, která je rozdělena do několika sloţek (obrázek 6). 

Zobrazují se zde kontaktní údaje o zákazníkovi, tato část je propojena s ekonomickým 

systémem ABRA.  
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     V další sloţce Sluţby se přidávají či odebírají sluţby zákazníkovi a to sluţba Internet, 

webhosting, IP TV, případně je zde moţno sluţbu po zvolené období pozastavit 

s uvedením důvodu pozastavení (např. na ţádost zákazníka – přes léto na chalupě). 

     Ve sloţce Fakturace se zadávají údaje, které jsou důleţité pro generátor faktur, pomocí 

kterého jsou faktury automaticky generovány do ekonomického systému Abra. Jedná se o 

údaje - název fakturace, první a další platba, četnost platby (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, 

ročně), délka splatnosti a zasílání faktur poštou nebo elektronicky.  

     V následující sloţce Faktury vydané se zobrazují faktury za zvolené období, které byly 

zákazníkovi vystaveny a zda byly uhrazeny nebo zda jsou před či po splatnosti.  

     Pokud zákazník vyuţívá sluţbu Internet, tak ve sloţce IP adresy je vidět IP adresa, 

datum přidělení IP adresy, přípojné zařízení, MAC adresa, přístupový bod, výchozí FUP a 

další technické údaje. 

     Další sloţkou je Webový účet, který slouţí k moţnosti přihlášení zákazníka do 

zákaznického centra na webu. Zadá se e - mailová adresa zákazníka. Pomocí funkčního 

tlačítka se vygeneruje heslo, které se zašle společně s loginem na e – mail zákazníka. Je 

zde vidět i poslední datum, kdy se zákazník přihlásil na zákaznické centrum a IP adresa, 

z které se přihlásil. 

     V poloţce Přenesená data se zobrazují pro zvolenou IP adresu a za zvolené období 

příchozí (download) a odchozí (upload) data. 
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Obrázek 6 - Altair- správa zákazníka 

     Služby – zde se dá vybrat sluţba nebo vytvořit nová sluţba. V současné době je moţno 

vybrat ze tří sluţeb – Internet, webhosting, IP TV. Ke kaţdé sluţbě jsou přiřazeny tarify, 

které jsou na výběr v rámci poskytované sluţby. Jedná se o nastavení sluţeb, které firma 

poskytuje, dávají se do tzv. šablon, ze kterých se potom přiřazuje sluţba u zákazníka. 

IP adresa – v této skupině je seznam všech IP adres, s kterými společnost disponuje, 

v jakém stavu se nachází (př. volná, zamluvená, přiřazená, infrastruktura), k jakému 

přístupovému bodu se vztahuje a další technické údaje.  

Další sloţkou ve skupině IP adresa jsou přípojné body (vysílací body). Je zde seznam 

všech přípojných bodů s vazbou na všechny IP adresy, které jsou k přípojnému bodu 

přiřazeny. 

     Nedostatkem je, ţe při ukončení smlouvy se zákazník vyřadí z databáze a není vidět 

jeho ţádná historie. Problém nastává, pokud zákazník chce po půl roce obnovit připojení, 
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musí se znovu zadat všechny údaje. Nebo pokud zákazník ukončí smlouvu, ale nezruší si 

trvalý příkaz v bance, platí dál, vzniká potom sloţité zjišťování, co je to za platbu, zda 

přeplatek nebo zda se zapomněla vystavit faktura (třeba v případě, kdyby měl dočasně 

pozastavenou sluţbu a chtěl ji znovu zpřístupnit). Podle mého názoru by stačilo odebrat 

sluţbu, aby nedocházelo k vystavování faktur.  Tím by byla zachována historie, včetně 

toho, jakou sluţbu vyuţíval, jaké faktury mu byly vystaveny, kdy a z jakého důvodu 

ukončil smlouvu.    

        S rostoucím počtem zákazníků rostly i náklady. Ceny za sluţby Internet jsou od r. 

2004 stále stejné. Jednou z moţností jak sníţit náklady, byly náklady spojené s tiskem a 

rozesíláním faktur. Tuto sluţbu pro společnost vykonávala od 7/2005 do 4/2008 Česká 

pošta, s.p.  Náklady na tisk a rozesílání faktur od České pošty s.p. za měsíc 7/2005 činily 

10 821,40 Kč a náklady za měsíc 4/2008 činily uţ 29 705,70 Kč. České poště, s.p. se 

elektronickou cestou předala data s fakturami,  ta je  2x vytiskla, jednou pro firmu a jednou 

pro odběratele, dala do obálek, rozeslala odběratelům. Jeden výtisk stál 2,30 Kč + 

poštovné. Roční náklady za r. 2007 potom přestavovaly částku 225 691,- Kč, to bylo 

z  jednoho z důvodů, proč byl vyvinut Altair. Altair umoţňuje rozesílání faktur 

elektronicky ve formátu PDF e-mailem. Vyuţíváním Altairu pro doručování faktur 

odběratelům vedlo k úspoře za poštovné 200 187,- Kč za období  5–12/2008.  

     Výhody v zasílání faktur elektronicky vidím i v tom, ţe odpadly problémy se 

skladováním faktur v papírové podobě, ušetřilo se místo i náklady spojené s archivací. 

Zlepšilo se Cash Flow v tom, ţe faktury jsou odesílány ihned a automaticky, tím se zkrátila 

doba doručení a tím i jejich zaplacení.  Dále odpadl problém, ţe by faktura nebyla 

odběrateli doručena. 

    Pomocí Altairu se rozesílají faktury za sluţby, které k sobě neváţou dodací list. Faktury 

za montáţe, servisní práce a materiál se vystavují spolu s dodacím listem (návaznost na 

sklad), tyto faktury se rozesílají poštou. Pokud by Altair umoţňoval odesílání i faktur 

s dodacími listy, kterých bylo v roce 2008 vystaveno 1216, ušetřila by firma další náklady. 

7.2 Ekonomický systém ABRA 

     S rozvojem internetu souvisí nárůst zákazníků a nárůst počtu pravidelně měsíčně se 

opakujících vystavených faktur za sluţby připojení k síti Internet. Roční nárůsty faktur 
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jsou vidět v grafu 5. Při jejich vystavování byly kladeny velké nároky na administraci, čas 

a úsilí při jejich zpracování. Společnost WMS s.r.o. hledala ekonomický software, který by 

ušetřil náklady, sníţil administraci a časovou náročnost při fakturaci.  

 

Graf 5 - Počet vystavených faktur za Internet v jednotlivých letech 

       

Ekonomický systém ABRA byl vybrán, protoţe: 

a) díky své pruţnosti a přizpůsobitelnosti dokáţe nabídnout řešení veškerých 

poţadavků kladených na moderní informační systém.  

b) umoţňuje vytváření kopií dokladů, buď jako běţná kopie aktuálního dokladu nebo 

jako hromadné kopie pro vybrané firmy dle zdrojového dokladu.  

c) počet současně pracujících uţivatelů v systému se můţe pohybovat od jednotek aţ 

po stovky dle potřeby. 

     ABRA je licenční software od společnosti ABRA Software a.s. ABRA Software a.s. Je 

česká společnost, která uţ 17 let poskytuje české ERP systémy (Enterprise Resource 

Planning nebo-li manaţerský informační systém) pro řízení firemních procesů. Nabízí 

systémy řady ABRA Gx.  

           Společnost WMS s.r.o. pouţívá systém ABRA od r. 2005, nejdříve ABRA G2, 

v současné době ABRA G3, který je určen pro firmy střední velikosti. ABRA G3 je účetní 

a ekonomický software, který se skládá z jednotlivých modulů. Nabízí vyuţití více neţ 30 
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modulů, zejména pro oblasti nákupu, výroby, prodeje, řízení vztahu se zákazníky, 

logistiky, účetnictví a financí, zpracování mezd a personalistiky. Tyto modely mohou 

fungovat i samostatně (a to zcela nebo částečně), ale v celku tvoří integrovaný a provázaný 

systém. Jednotlivé moduly obsahují řadu agend. Agendy, které řeší podobnou 

problematiku a spolu souvisí, jsou uspořádány do skupin. Tyto skupiny tvoří podsloţky 

sloţky Agendy (obrázek 7). 

 

Obrázek 7 -  ABRA - Agendy a podsložka Fakturace 

     V celém systému  ABRA G3 je podporována maximální provázanost dat, je moţné při 

vytváření dokladů vyuţít moţnosti importovat doklady, které se k němu váţí a byly 

vystaveny jiţ dříve. Z těchto dokladů je moţné přebírat údaje jednak do hlavičky nově 

vytvářeného dokladu a jednak do jeho řádků (do obsahu vystavovaného dokladu). Tím je 

zajištěna jednak provázanost jednotlivých dokladů a jednak minimalizace nároků na čas 

uţivatele.  
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          Mezi další zákazníky, kteří poskytují telekomunikační sluţby a připojení k internetu 

a vyuţívají ABRU jsou: 

- CASABLANCA INT, s.r.o. – poskytování internetových, datových a hlasových 

sluţeb 

- Kiboon Electronics s.r.o. – telekomunikace 

- Lion Teleservices CZ, a.s. – společnost poskytuje sluţby v oblasti telemarketingu, 

internetu a nových médií 

- MIKRON, s.r.o. – podpora v oblasti vláknové optiky, kabelové televize, 

vysokofrekvenční techniky a mikrovlnných anténních systémů 

- Telekom Austria Czech Republic, s.r.o. – telekomunikace 

     Systém ABRA G3 jako celek je zdařilý. Pořizování dokladů se značně zjednodušilo a 

urychlilo. Velký klad vidím ve vzájemné provázanosti dokladů. 

       Nedostatek  vidím v agendě Adresář, zde se zadávají informace o zákazníkovi, které 

jsou dále provázány do dalších systémů, do Altairu, do Evidence zákazníků na týmovém 

webu, do zákaznického centra. Abra přidělí zákazníkovi číslo, které je zákaznickým 

číslem, které se uvádí ve všech uvedených systémem pouţívaných firmou WMS s.r.o. a 

jako variabilní systém pro platby za sluţby. Nedostatkem je, ţe není vidět, kdo provedl 

případnou změnu v údajích o zákazníkovi, kdo zasahoval do systému.  

     Vhodná úprava v agendě Adresář, aby bylo moţno identifikovat, kdo záznam vytvořil a 

provedl změnu, tak jak je to např. u agendy Fakturace. 

     Jako chybu vidím u dobropisů ve vztahu k  DPH. Ve formuláři dobropisu, se zobrazuje 

datum uskutečnění zdanitelného plnění. Podle § 43 odst. 4 zákona o dani přidané hodnoty 

daňový dobropis musí obsahovat pouze datum vystavení daňového dokladu. Dobropis se 

povaţuje za samostatné zdanitelné plnění, které se povaţuje za uskutečněné aţ ve 

zdaňovacím období, ve kterém byl daňový dobropis doručen plátci (§ 42 odst. 4 zákona o 

dani z přidané hodnoty). Dále ve formuláři chybí potvrzení o převzetí dobropisu plátcem, 

který dobropis přijal.  

     Odstraněním výše uvedeného nesouladu v dobropisu, by znamenalo soulad se zákonem 

o DPH. 
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     Další problém je ve fakturacích v přehledu podle zaplacení. Zobrazuje se zde pouze 

datum, částka, doklad poslední úhrady. Pokud je faktura uhrazena více platbami, tak se to 

v sestavě nezobrazí. Na této sestavě, to potom vypadá, jako kdyby zákazník uhradil fakturu 

pouze částečně a má nedoplatek. 

     Navrhuji rozšířit přehled faktur podle zaplacení tak, aby se zobrazovaly všechny úhrady 

za fakturu a ne jenom poslední úhrada. 

8 Závěr 

     Internetu se říká Síť sítí. Jde o celosvětovou počítačovou sítí, která vznikla 

v akademickém světě, ale dnes jiţ funguje plně na komerční bázi a přístup k ní má kdokoli. 

Internet jako takový, jako celek nikomu nepatří. Jde vlastně o jednotlivé sítě, které jsou 

vzájemně propojeny na jiné sítě. V rámci těchto sítí mohou platit pravidla a omezení 

definovaná provozovatelem sítě, ovšem pokud má takováto síť propojení s ostatními sítěmi 

na bázi protokolů předepsaných pro Internet (zejména protokolů TCP/IP), můţeme o této 

síti hovořit jako Internetu.    

     Existuje celá řada subjektů, které nabízí připojení ke své vlastní síti. Jejich síť je 

propojena s ostatními sítěmi do celku, který dohromady tvoří Internet. Tyto subjekty jsou 

označovány za poskytovatele připojení k Internetu nebo jako „provideři“ (z anglického 

slova to provide). Poskytovatelů je mnoho, vzájemně si konkurují, nabízejí různé sluţby, 

které se liší např. v ceně, kvalitě, rozsahu. V dnešní době nenabízí jen holé připojení 

k Internetu, snaţí se nabízet i další sluţby (např. volání přes Internet, hosting). 

     Internet původně vznikl kvůli přenosu datových aplikacím, tedy moţnost přenosu 

souborů, elektronické pošty, vzdáleného přihlašování apod., které na nějaké menší časové 

zpoţdění nejsou citlivé. Kvůli tomu se pak na dlouhou dobu předpokládalo, ţe vzhledem 

ke způsobu fungování Internetu nebudou hlasové přenosy po této celosvětové síti vůbec 

moţné. Časem se objevily první technologie umoţňující přenos ţivého lidského hlasu po 

Internetu. Obecně se tyto technologie označují jako VoIP. 

     Internet poskytuje mnoho různých sluţeb. Mezi nejvíce vyuţívané určitě patří webové 

stránky, zobrazují pomocí webového prohlíţeče informace poskytované v rámci www. 

Pomocí elektronické pošty zkráceně e – mail se odesílají, doručují a přijímají zprávy. 
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Instant messaging je internetová sluţba, umoţňující on-line komunikaci mezi uţivateli, dle 

potřeby jim posílat zprávy, chatovat (chat je krátká komunikace nebo rozhovor dvou nebo 

více lidí prostřednictvím komunikační sítě). Mezi nepouţívanější patří ICQ, Jabber, 

Skype). Umoţňuje telefonování pomocí Internetu tzv. VoIP.  FTP je sluţba určena pro 

přenos souborů. Mezi další vyuţívaných přes Internet je sdílení souborů, připojení ke 

vzdálenému počítači, hraní on-line her. Internet se vyuţívá i k činnostem související 

s nákupem a prodejem zboţí a sluţeb. 

      Firmy pouţívají Internet ve vztahu k veřejné správě a to především k získání informací 

z webových stránek veřejné správy, k stahování formulářů, k elektrickému vyplnění a 

odesílání formulářů určených pro veřejnou správu, k elektrickému podání přihlášek do 

veřejných výběrových řízení.  

     Dalším vyuţitím Internetu ve vztahu k státní správě a samosprávě je od 1.7.2009 

zřizování a pouţívání datových stránek. Jedná se výlučně o elektronické doručování mezi 

úřady a všemi právnickými osobami zapsané v obchodním rejstříku či zřízeným ze zákona. 

      Zavedením Altairu byly sníţeny náklady firmy, umoţněním, aby se mohly odesílat 

elektronicky faktury, které firma vystaví. Další moţností, jak ušetřit náklady je sníţit 

náklady za bankovní poplatky. Jednání s bankou o moţnosti sníţení bankovních poplatků, 

měsíčně hodně plateb, individuální sazby.   

     Technologie WiFi v České republice stále roste, coţ zaznělo i na loňském Czech 

Intrenet Foru, kdy zástupci WiFi providerů děkovali konkurenci ta to, ţe se zpozdila na 

trhu s technologií ADSLa tím jim usnadnila vstup na trh. Vývoj jednotlivých technologií 

lze sledovat i na dílčí části trhu, kterou jsou české domácnosti. Podle výsledku průzkumů 

Českého statistického úřadu ukazují procentuelní zastoupení jednotlivých technologií 

připojení v domácnostech. A právě zde je patrný významný trend, spočívající v obrácení 

směrů: zatímco mezi lety 2006 a 2007 v domácnostech ADSL a kabel zvětšovaly svůj 

podíl (hlavně na úkor dial-upu), mezi roky 2007 a 2008 je tomu opačně: ADSL ztrácí svůj 

podíl poměrně výrazně, a kabel také, byť jen mírně. Pouze WiFi svůj podíl dále zvyšuje, 

ještě rychleji neţ dříve (obrázek 2).  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dorozum%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD
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Obrázek 8 -  Internet v domácnostech 

Další technologii, která má u nás zvyšující se perspektivu je optická síť, která je 

povaţována za technologicky nejmodernější a vysoce spolehlivou. 

    Novinkou v letošním roce v připojení na Internet je přes Bluetooth. Nová verze 

Bluetooth 3.0 by měla dovolit pracovat v bezdrátových sítích WiFi. V internetové kavárně 

by se dalo připojit k Internetu téměř s kaţdým mobilem, který bude novou technologii 

podporovat. Dalším přínosem nové verze technologie Bluetooth by měla být technologie 

EPC (Power Control). Ta má za úkol minimalizovat mnoţství výpadků při komunikaci. 

Díky tomu by uţ neměl být problém přes Bluetooth přenášet velké soubory. Oficiální 

představení Standardu Bluetooth 3.0 je plánováno na 21. dubna 2009. 

 

http://i.iinfo.cz/urs/b1127107-122771909745278.gif
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