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Abstrakt 
Obsahem bakalářské práce  je popis  individuální odborné praxe. Náplní odborné praxe byla činnost na 
pozici konzultanta ve firmě Pro IT. Akciová společnost Pro IT má sídlo v Ostravě - Vítkovicích na 
ulici Obránců Míru a poskytuje služby v oblasti bezpečnosti informací, softwarového řešení a 
konzultace. Obsahem první části odborné praxe bylo seznámení se s koncepcí a smyslem informačních 
systémů pro komerční podnikatelskou sféru. V druhé části byly získané informace aplikovány přímo 
na dané firmy. Prvním zákazníkem byla firma provádějící realizaci části staveb. Druhým zákazníkem 
byla firma zajištující stavební zakázky. Tato firma provádí realizace staveb, vedení odborného 
stavebního dozoru a koordinaci bezpečnosti práce. Pro obě firmy byl zpracován koncept procesní 
analýzy a zadání pro výběr informačního systému. S výsledkem zpracování byly obě firmy seznámeny 
a s tímto zpracováním souhlasily. 
 

Klí čová slova 
Informační systém, koncept procesní analýzy, podnikové procesy 

 

Abstract 
The content of bachelor’s work is characterization of special individual practice. The content of 
special practice was consultant position in the company Pro IT. Joint-stock company Pro IT has a 
headquarters in Ostrava-Vítkovice in the street Obránců Míru and provides services in the area at 
protection of information, software solutions and consultations. The content of first part of special 
practice is to introduce the conception and base of information systems for commercial entrepreneurial 
sphere. In the second part there is extract information applied directly on existent companies. The first 
client was a company which examines realization of buildings parts. The second client was companies 
which provide building orders. This company does realization buildings, lead special work’s inspector 
and coordinate safety at work. To both companies was processed draft procedural analysis and setting 
to pick an information system. Both companies were familiarized with the processing result and those 
both agreed on it. 
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1. Úvod 
Informační systémy se ve firmách zavádí už řadu let. Výhodou systémů ve firmě je úspora času, 
efektivnost práce, kontrolovatelnost zaměstnanců a mnoho dalších. Ne vždy může být systém 
výhodou. Častými chybami při výběru ERP je neznalost. Firma si bez jakýchkoliv informací o 
poskytovaných ERP na trhu nechá zavést ERP, které nevyužívá v plné výši. Některé podnikové 
procesy dokonce nejsou v tomto ERP obsaženy a firma zaplatí za tyto nevyužité či postrádající funkce 
peníze navíc. Aby k těmto případům nedocházelo poskytuje firma Pro IT služby konzultace. 
Konzultant je znalý ERP systémů na trhu, provede analýzu podnikových procesů, vytvoří zadání pro 
výběr ERP, vybere vhodný systém z nabídek a pomůže zavést ERP do podniku. 
Cílem bakalářské práce bylo vypracování konceptu procesní analýzy a zpracování zadání pro výběr IS. 
Ve firmě Pro IT jsem vykonával odbornou praxi na pozici konzultanta. Na této pozici jsem se nejprve 
seznámil s ERP systémy na trhu. Získané znalosti jsem poté aplikoval na zpracování zadání pro výběr 
IS. 
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Informace o firmě Pro IT a.s. 
Akciová společnost Pro IT se profiluje jako nezávislá znalostní společnost, orientující se na 
poskytování vysoce odborných služeb v oblasti bezpečnosti informací, projektového a procesního 
managementu a vývoje aplikací s vysokými nároky na bezpečnost a informační technologie. 
Společnost je vytvořena z týmu odborníků, jejichž odbornost odráží získané certifikáty a členství 
zaměstnanců v prestižních odborných společnostech a asociacích. Disponuje i soudním znalcem pro 
obor kybernetika a certifikovanými manažery bezpečnosti informací. 
Odbornou praxi ve firmě Pro IT jsem si domluvil samostatně. U této společnosti jsem si mohl vybrat 
ze širokého výběru poskytovaných služeb zákazníkům. Můj záměr na výběr pracovní pozice byl 
vybrat si zajímavou práci, které bych se chtěl po vystudování vysoké školy věnovat, případně aby byla 
co nejblíže mému budoucímu povolání. Zvolil jsem pozici konzultanta. Popisem práce konzultanta je 
pomáhat s výběrem a následným zavedením do provozu nového informačního systému. 
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2. Zadané úkoly odborné praxe 
Seznam úkolů s vyjádřením časové náročnosti: 

a) Seznámení se s podnikovým IS       1 hod. 
b) Seznámení se s ERP systémy na trhu      32 hod. 
c) Vytvoření schéma podnikových procesů bez návaznosti na IS   11 hod. 
d) Telefonické rozhovory průzkumu trhu      23 hod. 
e) Tvorba webového dotazníku s ukládáním do databáze MySQL   6 hod. 
f) Rozesílání e-mailu s odkazem na webový dotazník firmám z firemního IS 26 hod. 
g) Vytvoření dokumentu s vyhodnocením dotazníku    28 hod. 
h) Oslovení firem z dotazníku na spolupráci     12 hod. 
i) Vypracování konceptu procesní analýzy firmy Miroslav Kunz   95 hod. 
j) Vypracování zadání pro výběr informačního systému firmy Miroslav Kunz  73 hod. 
k) Vypracování konceptu procesní analýzy firmy Ravin build s.r.o.   35 hod. 
l) Vypracování zadání pro výběr informačního systému firmy Ravin build s.r.o. 37 hod. 
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3. Postup řešení zadaných úloh 

3.1. Seznámení se s podnikovým IS 
Úvodním úkolem praxe bylo seznámit se s podnikovým IS. Název informačního systému, který firma 
používá je POEM. Tento systém implementovala firma sama a nabízí jej také na trhu. Systém zastává 
funkci projektového řízení, ekonomiky projektů, CRM, eviduje aktivity zaměstnanců, přidělování 
úkolů, správu dokumentů, sdílí kalendáře zaměstnanců a obsahuje řadu dalších funkcí. Systém je 
dostupný přes webové rozhraní s použitím prohlížeče. Připojil jsem se do systému a vyzkoušel část 
s jeho funkcí potřebnou k dalšímu působení na praxi. Např. vytvořil jsem filtr na seznam firem tak, 
abych viděl jen firmy z moravskoslezského kraje u kterých pověřenou osobou byla p. Nataša 
Šarmanová. Paní Šarmanová byla po celou dobu mé praxe mým vedoucím. 

3.2.  Seznámení se s ERP systémy na trhu 
Pověřenou osobou ve firmě p. Šarmanovou byl vyexportován ze systému seznam firem poskytujících 
ERP systémy. Ukázku seznamu firem je možno vidět v tabulce 1. Celý seznam firem je na přiloženém 
CD v souboru seznam firem.pdf. 
Mým úkolem bylo seznam pečlivě prostudovat a doplnit seznam o aktuální informace, funkčnost ERP 
a přiřadit třídu složitosti. 

 
Partner M ěsto ERP WWW stránky 
A.S.E.I. spol. s r.o. Praha 10 Odysea 2001 www.asei.cz 
ABRA Software a.s. Praha 13 ABRA www.abra.eu/ict 
Acomware, s.r.o. Praha 10 Altus VARIO www.ekonomicky-software-system.cz 
AIMTEC a.s. Plzeň SAP www.aimtec.cz 
AiP Safe s.r.o. Beroun 2 Safe www.aipsafe.cz 

Tabulka 1: Ukázka seznamu firem poskytujících ERP 
 
Bez znalostí funkcí ERP na trhu bych  se neobešel, protože k dalším úkolům je nutné znát tyto funkce. 
Studoval jsem produktové stránky firem a do seznamu doplňoval jejích funkce a přiřazoval k nim tři 
druhy tříd. K nižší třídě ERP patří systémy, které pokryjí podnikové procesy v oblasti financí a 
účetnictví. Střední třída ERP je vyznačována pokrytím veškerých podnikových procesů a k jejímu 
užívání postačuje uživatel se znalostmi využití PC. Vyšší třída už obsahuje systémy ke kterým je 
nutno zaměstnávat vystudovaného odborníka s certifikáty. Přiřazení tříd je složitá a časově náročná 
záležitost. V seznamu se tedy mohou vyskytovat nesprávně přiřazené třídy. Funkce ERP systémů byly 
sepsány v roce 2009 a mohou se dle aktualizací a nových verzí měnit. Ukázka přiřazení tříd a funkcí je 
v tabulce 2 nebo v příloze A. Celá tabulka je k nalezení na přiloženém CD v souboru Seznam firem 
poskytujicih ERP s funkcemi a prirazenim trid.pdf. 

 
Partner ERP Funkce Třída 
A.S.E.I. spol. s r.o. Odysea 2001 personalistika, mzdy, ekonomika práce, cestovní 

příkazy, docházka, hodnocení, systemizace 
pracovních pozic, sociální fondy, vzdělávání, 
rozpočty na zakázky 

nižší 

A.S.E.I. spol. s r.o. Faust finance a účetnictví nižší 
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Asseco Solutions, 
a.s. (LCS) 

HELIOS 
Orange 

ekonomika a finance, obchod, styk se zákazníky, 
lidské zdroje, manažerské vyhodnocování, výroba, 
doprava, přepravní služby, celní software, 
zemědělství, servis, řízení projektů,  

střední 

AutoCont CZ a.s. Microsoft 
Dynamics AX 

elektronická komunikace, nadstavby např. pro 
úřady, samosprávu, výrobní procesy, 
plánování a řízení firemních zdrojů a e-
business s neuvěřitelnou přizpůsobitelností 
a neomezenými možnostmi a volbami  

střední 

BSC PRAHA, 
s.r.o. 

JD Edwards finance (ekonomika), logistika/distribuce, výroba 
(všechny druhy), služby a utility, energie a 
chemická výroba, architektura, engineering, 
investiční a občanská výstavba (stavebnictví 
všeobecně), řízení projektů, správa majetku (vč. 
leasingu) 

vyšší 

Oracle Czech s.r.o. Oracle E-
Business Suite  

správa životnosti aktiv, řízení vztahů se zákazníky, 
plánování podnikových zdrojů (finanční řízení, 
řízení lidských zdrojů, řízení projektů) opatřování, 
správa životnosti produktů, řízení zásobovacího 
řetězce, plánování zásobovacího řetězce (logistika a 
řízení dopravy, správa objednávek, řízení cen), 
výroba  

vyšší 

Tabulka 2: Ukázka seznamu firem poskytujících ERP s funkcemi a přiřazením tříd 

3.3. Vytvoření schéma podnikových procesů bez návaznosti na IS 
Po nastudování informací o funkcích jednotlivých IS jsem měl vytvořit schéma podnikových procesů 
bez návaznosti na IS. Tento úkol měl zjistit zda jsem schopen pokračovat dále v praxi a vytvářet 
koncepty procesních analýz a zda jsem pochopil jaké procesy může IS zastávat. K vytvoření schématu 
na obrázku 2 jsem využil nastudované informace funkčnosti systémů. 
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Firma

Prodej

Nákup
Komunikace s 

dodavateli, nákupu 

surovin na pokrytí 

zakázky, doplnění 

skladů.

Sklad

Zboží připravené k 

prodeji. Naskladněné 

suroviny na výrobu. 

Výroba
Technologické postupy 

potřebné k výrobě, 

řízení výroby ( počet 

výrobků, dělníci, stroje, 

pracoviště), materiál ze 

skladu.

Doprava
Doručení zboží k 

zákazníkovy nebo do 

skladu, evidence (vozů, 

tras, dopravovaného 

zboží)

Finance
Informace o stavu 

bankovního účtu a 

všech operací týkajících 

se banky. Vedení 

pokladny.

Majetek
Určen k evidenci účtování a 

odepisování dlouhodobého i 

drobného majetku hmotného 

i nehmotného. Sleduje se od 

okamžiku pořízení až po 

vyřazení.

Personalistika 
a mzdy

Záznamy o pracovnících (plat, 

poměr, údaje, pracoviště, 

hodiny, ..)

Účetnictví

Vedení všech účetních 

dokladů

Komunikace se 

zákazníkem, zakázky, 

ceny, informace o zboží

 
Obrázek 2: Schéma podnikových procesů 

3.4. Telefonické rozhovory průzkumu trhu 
Pro získání bližších informací o IS ve firmách jsem telefonicky kontaktoval firmy z vytvořeného filtru 
v systému. Filtr byl nastaven jen na společnosti v moravskoslezském kraji.  

 
Otázky pro firmy využívající IS: 

Jaký informační systém používáte? 
Jaká firma Vám IS poskytovala? 
Jste v současné době s IS spokojeni? 
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Uvažujete o zřízení nového IS? 
Stejná firma poskytuje i servis? 
Jste se službami servisu spokojeni? 
Jaké podnikové procesy řeší IS? 
Je některý z procesů řešen na míru? 

 
Otázky pro firmy nevyužívající IS: 

Jakým způsobem probíhá řízení podniku? 
Uvažujete o zřízení IS? 

3.5. Tvorba webového dotazníku s ukládáním do databáze MySQL 
Telefonické rozhovory byly zdlouhavé a ne každá firma byla ochotná na otázky odpovídat. Přistoupily 
jsme tedy k vytvoření webového dotazníku na obrázku 3. V dotazníku byly použity otázky z 
telefonických rozhovorů. 
Zaregistroval jsem domenu na free serveru. Zaregistrovaná adresa dotazníku www.isvsbmsk.wz.cz. 
Vytvořil jsem jednoduchý formulář v html kódu a pomocí funkcí jazyka php jsem data z formuláře 
odesílal do MySQL databáze. 
  

 
Obrázek 3: Ukázka webového dotazníku 1.část 

 
Pro odesílání dat firem, které nepoužívají IS jsem použil funkci mysql_query("insert into nepouzivaji 
values ('$nazev', '$email', '$rizeni', '$zrizeni')",$link), kde nepouzivaji je tabulka databáze s atributy 
nazev, e-mail, rizeni, zrizeni. Proměnná link obsahuje parametry připojení. 
Pro odesílání dat firem, které používají IS jsem použil také funkci mysql_query("insert into pouzivaji 
values ('$nazev', '$is', '$implement','$spokojenost','$zrizeni', '$servis', '$firma', '$procesy', '$mira', 
'$email')",$link), kde pouzivaji je tabulka databáze s atributy nazev, e-mail, is, implement, 
skopojenost, zrizeni, servis, firma, procesy, mira. Proměnná link opět obsahuje parametry připojení. 
U databáze nebyl v tabulkách zvolen primární klíč jak je možno vidět na obrázku 4. 
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Obrázek 4: ER diagram databáze isvsbmsk 

3.6. Rozesílání e-mailu s odkazem na webový dotazník 
V informačním systému POEM jsem si vytvořil filtr na zobrazení firem jen z moravskoslezského kraje 
a postupně jsem těmto firmám zasílal e-mail s odkazem na dotazník a prosbou o vyplnění dotazníku. 
Kontaktované firmy jsem musel v systému zkontrolovat a zaktualizovat data pokud byla neaktuální. 

3.7. Vytvoření dokumentu s vyhodnocením dotazníku 
Data z dotazníku uložené v MySQL databázi jsem vložil do tabulky v aplikaci Microsoft Excel a 
uložil do systému POEM. Ukázka dat z dotazníku je v tabulce 3 a příloze B. Všechny data z dotazníku 
jsou na přiloženém CD v souboru Data z dotazniku.pdf. 
 

Firma Používají 
IS Název IS Dodavatelská 

firma Spokojenost Zřízení nového IS 

ASPEC, 
spol. s r.o. ANO Comstar Comstar ANO NE 

Alfa Plastik, 
a.s. ANO 

VISUAL 
Enterprise 

GEMMA 
Systems, spol. 
s.r.o. 

NE ANO 

Doprava 
TŽ, a.s. ANO ISIT, SAP ISIT, Axitech ANO NE 

FEMONT 
OPAVA 
s.r.o. 

ANO 
MAGIS 
PRO 

DataSoftware ANO NE 

Green Gas 
DPB, a.s. ANO 

Microsoft 
Dynamics, 
NAV 

Axiom SW, Zlin ANO NE 

Tabulka 3: Ukázka dat z dotazníku 

3.7.1. Vyhodnocení dotazníku 
Dotazníkem a telefonickým rozhovorem bylo osloveno 161 firem z moravskoslezského kraje a 50 
firem odpovědělo na dotazník nebo telefonický rozhovor.  
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161

50

osloveno

vyplnilo

 
Graf 1: Úspěšnost při odpovídání na dotazník 

 
Data s dotazníku dokazují ,že většina firem využívá ERP systémy ale existují i výjimky, kde se stále 
využívá pouze aplikací Microsoft Office a spisové archivace. Výsledky uživatelnosti IS ve firmách je 
vidět v grafu 2.  

45

5

používá

nepoužívá

 
Graf 2: Uživatelnost IS ve firmách 

 
Firmy s IS nejsou vždy spokojené a mnoho z nich uvažuje o jeho nahrazení. V grafu 4 jsou 
obsaženy i firmy, které nepoužívají IS a uvažují o jeho zavedení. Spokojenost se zavedeným 
IS je v grafu 3. 
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38

6 1

spokojeno

nespokojeno

neuvedeno

41

8
1

ponechání
stávajícího

zřízení
nového

neuvedeno

 
 

                  Graf 3: Spokojenost s IS                              Graf 4: Úvaha firem o zřízení nového IS 

3.8. Oslovení firem z dotazníku na spolupráci 
Firmy, které v dotazníku či telefonním rozhovoru uvedly, že nejsou spokojené s jejich aktuálním IS 
nebo firmy, které nepoužívají ve firmě IS jsem oslovil dalším e-mailem s nabídkou spolupráce na 
vytvoření konceptu procesní analýzy a zadání pro výběr informačního systému. 

3.9. Vypracování konceptu procesní analýzy firmy Miroslav Kunz 
Navázal jsem kontakt s firmou Miroslav Kunz – zednické a obkladačské práce. Firma realizuje 
stavební zakázky, používá sklad a účetnictví řeší software. Vše ve firmě je vedeno ručně a pomocí 
aplikací Microsoft Office. Na základě poskytnutých informací byla vypracována procesní analýza. 
Procesní analýza se skládala z popisu procesů a schémat procesů. Schémata procesů jsou v příloze C. 

3.9.1. Procesní analýza firmy Miroslav Kunz 
INFORMACE O FIRM Ě 

• Název firmy 
Miroslav Kunz – zednické a obkladačské práce 
 

• Sídlo a pobočka 
Wolkerova 838, Vítkov 74901 
 

• Internetové stránky 
www.miroslavkunz.wz.cz 
 

• Osoby ve firmě 
Majitel (Miroslav Kunz) 
3 zaměstnanci (na živnostenský list) 
 

• Činnost firmy  
Jedná se o malou firmu se zaměřením na veškeré zednické a obkladačské práce. Největší zaměření 
firmy jsou rekonstrukce koupelen. Realizace prací je soustředěna do okolí Vítkova a města Opavy. 
 
• Používaný SW 

Microsoft Office 2003 – Word, Excel 
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Učto – program na účetnictví (aktualizace každý rok) 
 
• Systém dokumentace 
Všechny dokumenty jsou vytvářeny v aplikaci Microsoft Word nebo Microsoft Excel. Doklady 
v tištěné podobě jsou ukládány do zvláštních složek. 
 
• Řízení firmy 
Jedná se o malou firmu vše vede majitel firmy. 
 

OBCHOD 
• Oslovení zákazníka 
Zákazník se o firmě dozví z reklamy na autech firmy, na internetových stránkách, ve 
vyhledávačích (firma je registrována na free poptávkových vyhledávačích) a od minulých 
zákazníků, kteří odvedenou práci firmy ukazují svým známým a doporučují firmu. Na 
internetových stránkách firmy je možnost prohlédnout si fotogalerii vykonaných zakázek. 
 
• Poptávka zákazníka 
Na základě zákazníkovi poptávky ( pouze zákazník dává podnět, firma neoslovuje zákazníky 
obchodními zástupci, telemarketingem) o provedení práce se sepíše poptávkový protokol 
(evidovaný v počítači ve složce s poptávkami sepsaný v aplikaci Microsoft Word s názvem čísla 
poptávky (datum poptávky (rrrrmmdd) (např. 20090218.doc), ihned se tisknou ve dvou kopiích 
pro zákazníka a pro firmu a ukládá se do spisu s poptávkami)), který obsahuje jméno zákazníka a 
číslo zákazníka pokud již byly nějaké práce prováděny a pokud ne je zákazníkovy toto číslo 
přiřazeno (evidence zákazníků (evidovaná v počítači ve složce zákazníci sepsaná v aplikaci 
Microsoft Excel, obsahuje číslo zákazníka, adresu, telefonní kontakt, a počet již odvedených prací 
(tato informace slouží k poskytnutí slevy)), popis požadované práce a musí obsahovat adresu 
stavby, datum dohodnuté 1. schůzky. Vytisknutá verze poptávky se bere na 1. dohodnutou 
schůzku a doplňuje se o poznámky ze stavby pro vytvoření nabídky. 
 
• Vytvoření nabídky 
Po absolvování dohodnuté 1. schůzky se zákazníkovy vypočte cena za práci ( v případě že 
zákazník má první poptávku je mu poskytnuta sleva 5% v případě dalších poptávek je sleva 
stanovena na 10% za práci), materiál a další poskytované služby na základě poptávky a 
uskutečněné 1. schůzky, kde byly předány potřebné výkresy (pokud to stavba vyžaduje, eviduje se 
společně s poptávkovými protokoly). Vytvoří se podrobný rozpočet s rozpisem částek celkem za 
materiál práci a další služby. Všechny rozpočty se evidují (rozpočet je vytvořen v aplikaci 
Microsoft Word s názvem data poptávky (rrrrmmdd) (např. 20090218.doc) a uložen ve složce 
rozpočty a podsložce ke schválení a před schválením zákazníka je uchován v elektronické podobě 
a je vytisknut jednou pro zákazníka). Nabídka se předá nebo pošle poštou zákazníkovi. Při 
neschválení nabídky se přesune do podsložky neschváleny a netiskne se. V případě schválení 
zákazníkem se přesune do podsložky schválen a vytiskne se pro firmu a založí se do nového spisu 
zakázky (spis zakázky je označen číslem poptávky (rrrrmmdd) (např. 20090218). 
 
• Smlouva o dílo 
Zákazník rozpočet schválil a vystavuje se smlouva o dílo, která obsahuje jména dodavatele (firma 
Miroslav Kunz) a odběratele (zákazník), datum dokončení prací, částka za každý den zpoždění 
dokončení stavby, částka za každý den zpoždění platby, částka zálohy na materiál, datum do kdy 
se záloha musí zaplatit, cena (tato cena je nastavena jako maximální a není překročena). Pokud 
zákazník chce další práce navíc, které nejsou v nabídce uvedeny je sepsána nová smlouva o dílo), 
délka záruky na provedené práce, procenta odstoupení od smlouvy jak pro dodavatele tak pro 
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odběratele a datum podpisu smlouvy a podpisy (dodavatele a odběratele) a příloha rozpočet. 
Smlouvy se evidují jak v elektronické formě tak ve formě tištěné jednou pro zákazníka jednou pro 
firmu (smlouva je vytvořena v aplikaci Microsoft Word s názvem data poptávky (rrrrmmdd)) a 
uložena ve složce smlouvy. Tištěna verze je uložena ve spisu zakázky spolu s nabídkou a později 
s dalšími doklady. 
 

NÁKUP 
• Kontrola materiálu ve skladu  
Z nabídky je zřejmé, jaký materiál je třeba nachystat. Materiál není vždy na skladu a tak je nutno 
provést kontrolu materiálu (kontrola materiálu je prováděna ze stavu uvedeném v evidenci 
materiálu). V případě, že potřebný materiál není skladem je nutno zadat poptávku nákupu 
materiálu. 
 
• Poptávka nákupu materiálu 
Příkaz k nákupu materiálu dává majitel firmy. Příkaz nemusí být jen v případě návaznosti na 
konkrétní zakázku, ale i jen jako doplnění stavu materiálu na příští zakázky. Je nutno sepsat a 
evidovat poptávku materiálu (je zpracována v aplikaci Microsoft Excel a uložena v počítači do 
složky poptávky materiálu). Obsahuje názvy materiálu, počet požadovaného materiálu a dodací 
lhůtu. Rozesílají se elektronickou formou (dříve osobně, poštou nebo telefonicky (tyto případy se 
ojediněle stále stávají)) evidovaným dodavatelům (evidence dodavatelů jsou vytvořeny v aplikaci 
Microsoft Excel). Dodavatelé jsou rozděleni ve více souborech s názvy poskytovaných materiálů 
(např. sanita, stavební materiál, izolace, …) a obsahuje názvy firem, adresy, tel kontakty, e-maily. 
Od dodavatelů přijdou nabídky. Nejlevnější nabídka na danou poptávku vyhrává (firma vybírá 
nejlevnější nabídku a přihlíží také k tomu zda se jedná o spolehlivé dodavatele) a je dodavateli 
potvrzena. Potvrzené objednávky se evidují ( v elektronické podobě se ukládají v počítači do 
složky objednávky a v tištěné podobě do spisu zakázky. V případě pokud se nakupuje jen do 
zásoby nikoliv na zakázku je potvrzená objednávka uložena v elektronické podobě a v tisknuté 
podobě je vložena do spisu objednávky). 
 

SKLAD  
• Příjem na sklad 
Na základě tištěné potvrzené objednávky a faktury (daňového dokladu) zkontroluje skladník 
dodaný materiál (nářadí) a uloží ho ve skladu. Faktura (daňový doklad) za dodané zboží slouží na 
evidování počtu kusů materiálu ve skladu (evidence materiálu a nástrojů). Po zaevidování do 
skladu se faktura (daňový doklad) založí do spisu daňové doklady (Faktury). Příjem na sklad také 
zaznamenává vrácení nástrojů (výpůjční listina nástrojů (viz. evidence nástrojů)) a počet 
vráceného materiálu ze stavby. Skladník při vrácení materiálu založí nový list, kde uvádí název, 
výrobce a počet vrácených kusů. Tento list se po ukončení zakázky přiloží majiteli k přejímacím 
listům a vypočte se skutečný materiál, který byl na stavbě použit. 
• Evidence materiálu, nástrojů 
Ve skladu skladník eviduje počet materiálu, nástrojů a zapůjčení nástrojů. Evidence nástrojů a 
materiálu se provádí z faktury (daňového dokladu), kde jsou uvedeny počty kusů. Evidence je 
vedena v počítači v aplikaci Microsoft Excel pod názvem evidence materiálu a evidence nástrojů. 
U nástrojů je uveden název, značka, výrobní číslo, počet, cena. U materiálu je uveden název, 
výrobce, počet. Je evidována výpůjční listina nástrojů. Listina je v tištěné podobě umístěna na 
skladu a uvádí se název nástroje, výrobní číslo, datum zapůjčení, datum vrácení a podpis. 
 
• Výdej materiálu a nástrojů 
Materiál vydává skladník v počtu rozepsaném na přejímacím listu (přejímací list vytváří majitel 
v aplikaci Microsoft Excel s názvem zakázky (rrrrmmdd a s číslem (číslo určuje kolikátý výdej byl 
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uskutečněn)) a obsahuje názvy, výrobce, počet kusů. Je uložen v počítači ve složce přejímací listy. 
Vytištěný je předán skladníkovi pro naložení uvedeného počtu kusů materiálu a ten ho předá řidiči 
aby mu jej podepsal pracovník na stavbě. Řidič po příjezdu ze stavby podepsaný přejímací list 
předá skladníkovi a ten ho uloží do spisu zakázky. 
 

LOGISTIKA  
• Expedice materiálu a nářadí na stavbu 
V době zahájení stavby a při jakékoliv nutnosti dopravit materiál se zboží dopravuje firemním 
automobilem na stavbu (přejímací list (viz. výdej materiálu a nástrojů)). Doprava je ústně 
domluvena s řidičem kdy a kde má materiál dovést. 
 
• Evidence vozidel 
Jsou evidována vozidla firmy. Obsahuje všechny informace o vozidle (obsah, nosnost, výbava 
vozidla, spotřeba, náklady na vozidlo (čerpání pohonných hmot, pojistka, opravy). Tyto informace 
jsou evidovány v sešitě, které každé auto obsahuje a řidič je povinen každé čerpání pohonných 
hmot uvést a doložit ho daňovým dokladem, který se dává do spisu daňové doklady a kopie do 
zakázky pokud v té době je nějaká zakázka. 
 
• Evidence tras (kniha jízd) 
Každý automobil obsahuje knihu jízd (sešit), kde se eviduje každá trasa. Trasa obsahuje 
informace: řidič (jméno), trasa (odkud – kam, počet km a stav tachometru). 
 

FINANCE  
• Banka 
Firma má  vedený bankovní účet a jednou měsíčně je zasílán bankovní výpis. Kontrola plateb od 
zákazníků se provádí přes internetové bankovnictví. Přes internetové bankovnictví jsou placeny 
poskytované služby firmě (telefon, mobil, internet, faktury dodavatelům). Bankovní výpisy jsou 
shromažďovány spolu s daňovými doklady. 
 
• Fakturace 
Faktura je vypočtena z nabídky. Faktury jsou vystavovány v aplikaci Microsoft Excel a uloženy 
v počítači pod číslem poptávky (rrrrmmdd) a tištěny ve dvou provedeních pro zákazníka a pro 
firmu k doložení do účetnictví. Faktura obsahuje podrobný rozpis použitého materiálu, půjčovné 
nářadí ,režijní náklady (doprava, administrativní práce), dodavatele, odběratele, datum splatnosti, 
datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění, Číslo účtu, IČ, DIČ, zkráceny popis 
provedených prácí. 
 

ÚČETNICTVÍ  
Účetnictví provádí čtvrtletně firma vlastními silami a veškeré doklady (příjmové, výdajové, faktury, 
banka) se zavádí do programu Učto (vše se tiskne (peněžní deník, daňové přiznání, kniha jízd, měsíční 
součty jízd). 
Každé čtvrtletí se odevzdává daňové přiznání které generuje program Učto. 
Program Učto obsahuje i knihu jízd. Jízdy se zde zavádí až na začátku nového roku a vypočítává se 
podle platných vyhlášek MPSV (průměrná cena pohonných hmot) pro vyúčtování spotřeby benzínu, 
které se zavádí do peněžního deníku.  
Veškeré doklady se vedou i v tištěné podobě v roztříděných složkách (výdaje, příjmy, faktury, daňové 
přiznání). 
 
PERSONALISTIKA A MZDY  
Majitel firmy si nepřeje zavádět do IS personalistiku a mzdy zaměstnanců. 
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PROBLÉMY  
Nezaplacené faktury do data splatnosti. 
Čtvrtletní vkládání do účetnického programu je časově náročné.  
 
KLÍ ČOVÉ PROCESY 
Zákazníkům poskytují slevu na práci (při první zakázce 5% sleva, další zakázky 10% sleva). 
Záruka na odvedené práce po dobu 36 měsíců. 
 
SLEDOVÁNÍ INOVACÍ A TREND Ů VE STAVEBNICTVÍ A ŠKOLENÍ  
Firma využívá e-mail a dodavatelé informují o inovacích ve stavebnictví a nabízejí různá školení, 
seznámení, a pracovními postupy s novými materiály. Výrobci stavebních materiálu zasílají na sídlo 
firmy stavební časopisy propagující jejich výrobky. Dodavatelé rozesílají i nové katalogy produktů. 
Zaměstnanci podepisují arch BOZP platný na jeden rok. 

3.10. Vypracování zadání pro výběr informa čního systému firmy Miroslav 
Kunz 
Základem pro vytvoření zadání výběru ERP byla procesní analýza, kterou jsem musel dodržet. 
V případě kdybych neměl vypracovanou procesní analýzu mohlo by dojít k vypuštění některého 
z procesů. Než jsem přistoupil k tvorbě zadání na internetu jsem si vyhledal informace jakým 
způsobem jsou procesy v ERP se zaměřením na stavební firmy řešeny. Tyto informace jsem následně 
použil k vypracování zadání. Součástí zadání IS je schéma v příloze D. 

3.10.1. Zadání informačního systému firmy Miroslav Kunz 
POŽADAVKY NA IS  
Všechny dokumenty vytvořené v IS budou mít možnost tisknutí. Informační systém bude obsahovat tři 
typy uživatelů majitel, skladník, řidič. Majitel bude mít přístup ke všem funkcím. Skladník bude mít 
přístup k funkcím  
 
OBCHOD 

• Poptávka 
V systému bude možno vytvořit poptávku na základě zákazníkových požadavků. Poptávka bude 
obsahovat veškeré informace o zákazníkovy (jméno, příjmení, adresa, telefon), které se po zapsání 
do poptávky budou ukládat do seznamu zákazníků. Dále bude obsahovat popis požadované práce 
a adresu stavby, datum dohodnuté 1. schůzky. Poptávkový protokol bude možné upravovat o 
doplňující informace ze stavby. Poptávky se budou evidovat (evidence poptávek). 
 
• Nabídka 
Z poptávkového protokolu se bude vytvářet Nabídka. Informace o zákazníkovy a stavbě se budou 
přejímat z poptávky. Nabídka bude obsahovat zákazníka, stavbu, cena za práci, rozpis materiálu 
(název, výrobce ,počet kusů, cena bez DPH), plus možnost vložit další položky s cenami. Položky 
materiálu se budou přebírat z evidence materiálu na skladu. Nový materiál se bude vkládat do 
nabídky ale i do skladu. Všechny ceny budou uvedeny bez DPH. Na konci nabídky bude základ 
daně a vypočtené 10% nebo 20% DPH a cena celkem. Nabídky se budou evidovat (evidence 
nabídek). 
 
• Smlouva o dílo 
Informace na smlouvu budou převzaty z nabídky. Smlouva bude obsahovat jména, příjmení, 
adresa, telefon dodavatele (firma Miroslav Kunz) a odběratele (zákazník), datum dokončení prací, 
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částka za každý den zpoždění dokončení stavby, částka za každý den zpoždění platby, částka 
zálohy na materiál, datum do kdy se záloha musí zaplatit, rozpočtová cena s DPH, délka záruky na 
provedené práce, procenta odstoupení od smlouvy jak pro dodavatele tak pro odběratele a datum 
podpisu smlouvy a podpisy (dodavatele a odběratele). Smlouvy se budou evidovat (evidence 
smluv). 
 
• Zakázka 
Po uzavření smlouvy se nabídka překlopí na zakázku. Pomocí zakázky lze všechny doklady, 
rozpočty, atd. dohledat. 
 

NÁKUP 
• Poptávka materiálu 
Poptávka půjde vytvořit i bez návaznosti na zakázku. Na Poptávku se bude dát vložit nedostatkové 
zboží z kontroly. Veškeré poptávky se budou evidovat u zakázky a samostatně. Sepsanou 
poptávku bude možno odeslat evidovaným dodavatelům (formou e-mailu nebo tištěnou formou), 
které si majitel firmy vybere ze seznamu dodavatelů obsahuje názvy firem, adresy, telefonní 
kontakty, e-maily. 
 
• Objednávky 
Vybrané objednávky si bude moct majitel firmy uloží do systému u zakázky jako dokument ale 
budou evidovány i samostatně (evidence nabídek). 
 

SKLAD  
• Kontrola materiálu  
Kontrola materiálu bude automatická funkce IS. Po převodu nabídky na zakázku se provede 
kontrola materiálu. Kontrola se bude provádět ve dvou způsobech. V prvním případě ze stavu 
materiálu na skladu a položek materiálu na nabídce. V druhém případě při každé změně stavu 
materiálu. Systému bude obsahovat možnost nastavení minimálního počtu materiálu a při klesnutí 
na tuto hodnotu či menší se vygenerují nedostatky materiál. 
• Příjem 
Skladník bude moct zobrazit a vytisknout si objednávku dodavatele pro kontrolu s přijímaným 
zbožím. Bude evidovat počty materiálu a nářadí a nebo přidávat nový materiál a nářadí. Evidence 
materiálu musí obsahovat název, výrobce, počet, cenu za kus s DPH a bez DPH. Evidence nástrojů 
musí obsahovat název, značka, výrobní číslo, počet, cena s DPH a bez DPH. Fakturu či daňový 
doklad od dodavatele zanese do účetnictví. Skladník bude měnit počty kusů materiálu v případě 
vrácení materiálu ze stavby. 
 
• Výdej 
Z nabídky se vygeneruje výdejka, kterou bude moct majitel firmy upravovat (rozdělit na více 
výdejek, změnit počet kusů materiálu, odebrat materiál, přidat nástroj). Výdejky se budou 
evidovat (evidence výdejek). Ve výdeji bude mít možnost skladník zobrazit si a vytisknout 
výdejky. 
 
• Evidence výpůjček 
Umožní skladníkovi zapsat zapůjčení nebo vrácení nástrojů. Zapůjčení bude obsahovat nástroj, 
datum zapůjčení, datum vrácení, osobu vypůjčující nástroj. 
 

LOGISTIKA  
• Rozvozy 
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Majitel firmy bude mít možnost vytvořit si plán rozvozů materiálu na stavby. Rozvozy budou 
evidovány k zakázce a budou obsahovat adresu, datum, automobil (evidence automobilu), 
kilometry a výdejku. Automaticky v datu rozvozu se trasa uloží do knihy jízd. 

 
• Kniha jízd  
Bude obsahovat informace o trasách (odkud – kam, počet km a stav tachometru(počáteční a 
konečný)). Výstupem budou různé sestavy např. měsíční součty nebo trasy jen na určité místo. 
 
• Evidence automobilů 
Zde se budou zaznamenávat informace o automobilech firmy. Automobil bude obsahovat název, 
značku, obsah, nosnost, výbavu vozidla, spotřebu, náklady na vozidlo (čerpání pohonných hmot, 
pojistka, opravy). Náklady na vozidlo budou obsahovat datum, druh nákladu na vozidlo, cenu, 
popis. 
 

FINANCE  
• Banka 
Pomocí internetového bankovnictví se sleduje stav účtu, přehled plateb (konkrétně zaplacení 
přijatých faktur a kontrolu zaplacení vydaných faktur do dne splatnosti), evidence měsíčního 
bankovní výpisu. V případě nezaplacené faktury systém upozorní zprávou o nezaplacené faktuře. 
Na přijaté faktury se okamžitě po vložení do systému vytvoří příkaz k úhradě. Tento příkaz je 
možno upravovat dle potřeby. 
 
• Fakturace 
Zakázka se po dokončení vyfakturuje. Tisková sestava faktury by měla obsahovat dodavatele 
(firma Miroslav Kunz), odběratele (zákazník), forma úhrady (bankovní převod, hotově), bankovní 
spojení na dodavatele, zkrácený popis fakturované práce, datum vystavení faktury, datum 
uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti, přílohy (rozpis materiálu), vyúčtování (práce, 
materiál celkem, základ daně, DPH 10% nebo 20%, záloha, cena celkem). Všechny vydané 
faktury budou evidovány (evidence vydaných faktur) a zaneseny do účetního deníku. 
 

ÚČETNICTVÍ  
• Účetní deník 
Do deníku se budou ukládat veškeré přijaté faktury, vydané faktury, bankovní výpisy. K fakturám 
placené v hotovosti se automaticky vytvoří příjmový nebo výdajový doklad. K fakturám placeným 
bankovním převodem se uvede příslušný bankovní výpis. Výstupem budou veškeré účetnické 
sestavy. 
 
• Evidence přijatých faktur  
Bude obsahovat všechny zaevidované přijaté faktury přijaté skladníkem. Další faktury za služby 
bude možno přidávat. 

3.11. Vypracování konceptu procesní analýzy firmy Ravin build s.r.o. 
Z oslovených firem se mi ozvala firma Ravin build s.r.o. a nabídla mi spolupráci. S majitelem firmy 
jsem si domluvil schůzku a ten mě prvně odkázal na svého zaměstnance, který mi popsal podnikové 
procesy v oblasti realit a zprostředkování prodeje oken. Po zpracování těchto oblastí jsem měl opět 
schůzku s majitelem firmy. Ten mi popsal podnikové procesy v oblasti kontroly staveb a koordinace 
BOZP na staveništi. 
Procesní analýza se skládá z popisu procesů a schémat procesů. Schémata procesů jsou v příloze E. 
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3.11.1. Procesní analýza firmy Ravin build s.r.o. 
INFORMACE O FIRM Ě 

• Název firmy 
Ravin build s.r.o. 
 

• Sídlo a pobočka 
Oderská 172, Vítkov 74901 
 

• Internetové stránky 
www.ravin.cz 
 

• Osoby ve firmě 
Majitel 
1 zaměstnanec 
 

• Činnost firmy  
Firma se zaměřením na prodej a zprostředkování realit, zprostředkování oken a dveří, stavebnictví. 
Ve stavebnictví se firma od roku 2002 zaměřuje na přípravy a kontroly staveb a od roku 2007 je 
zaměření rozšířeno o koordinaci BOZP na staveništi. Nově od zavedení dotačního programu 
„Zelená úsporám“ firma nabízí komplexní vyřízení státní dotace. 
 
• Používaný SW 
Microsoft Office 2003 (Word, Excel) - v těchto aplikacích vytváří všechny své smlouvy a další 
dokumenty. 
REALTON.NET  – software pro vedení informací o nemovitostech s možností exportu na realitní 
internetové portály (ČESKÉREALITY). 
Klaes – program na vytvoření cenové nabídky oken a dveří. 
Autoplan cestovní příkazy 2009 – program na vykazování cestovních příkazů. 
Money S3 start - Daňová evidence, podvojné účetnictví, adresář, fakturace, sklady (A+B), 
objednávky, mzdy, homebanking, kniha jízd, editor formulářů, internetové obchody a další. 
 
• Systém dokumentace 
Dokumenty vystavené firmou jsou zapisovány v aplikaci Microsoft Word a Excel. Dokumenty 
jsou tištěny a archivovány. 
 
• Řízení firmy 
Majitel vede firmu i zastává práci ve firmě v oboru stavebnictví (přípravy a kontroly staveb, 
koordinace BOZP na staveništi, zelená úsporám). Ostatní práce zastává zaměstnanec (reality, 
zprostředkování oken a dveří). 
 

OBCHOD 
• Oslovení zákazníka 
Zákazník se o firmě dozví z reklamy na domech, na internetových stránkách, ve vyhledávačích. 
Na internetových stránkách firmy je možnost prohlédnout si nabízené služby, nabídku a poptávku 
realit. Poptává-li zákazník realitu a je nalezena vyhovující realita je zákazník osloven telefonicky. 
 
• Poptávka oken a dveří 
Na základě zákazníkovi poptávky se sepíše poptávkový list nebo zákazník donese svou 
vypracovanou poptávku. Poptávkový list v prázdné formě je vytvořen v aplikaci Microsoft Excel. 
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V tištěné formě je vypsán se zákazníkem v kanceláři s jeho vlastními rozměry nebo u něj doma, 
kde zaměstnanec firmy Ravin build s.r.o. okna změří (nejedná se o odborné zaměření). Doprava 
k zákazníkovy se zapisuje do sešitu knihy jízd. Poptávkové listy jsou evidovány ve spisu 
poptávkové listy pro aktuální rok. 
Poptávkový list obsahuje: 
- název firmy prodejce oken, název firmy obchodního zastoupení (firma Ravin build s.r.o.) 

s kontakty (adresa, mobil, pevná linka, fax, e-mail) 
- informace o zákazníkovy (jméno, příjmení, adresa, tel, e-mail) 
- informace o stavbě (adresa) 
- informace o oknech a dveřích (materiál, barevné provedení, sklo, ornament, meziskelní 

příčky, venkovní AL parapet (barva, hloubka), vnitřní PVC parapet (barva, hloubka), žaluzie 
(celostínící, necelostínící, odstín), nákres okna nebo dveří, počet kusů, rozměry, poznámky) 

- poptávka služeb (demontáž starých oken a dveří, oprava vnitřních omítek, odvoz odpadu a 
likvidace odpadu)  

- podrobnosti oken a dveří (kastlíková okna, dřevěné zárubně, ocelové zárubně) 
 
• Cenová nabídka oken a dveří 
Po sepsání poptávky oken a dveří se vystaví cenová nabídka s předpokládanou cenou. Nabídka se 
realizuje v programu Klaes. Program přiřazuje nabídkám čísla a pod tímto číslem se eviduje 
v počítači ve složce cenové nabídky pro aktuální rok. Obsahuje všechny informace z poptávky a 
navíc obsahuje rozepsané ceny na veškeré okna, dveře a služby (montáž, demontáž, …). 
Vytisknutá verze se předá zákazníkovi. 
 
• Kontaktování prodejce oken 
Pokud zákazník odsouhlasil cenovou nabídku je kontaktován prodejce oken. Kontakt proběhne 
telefonicky i e-mailem. Telefonicky je prodejci sděleno, že zákazník souhlasil s cenovou 
nabídkou. Zašle se e-mailem cenová nabídka, která obsahuje všechny potřebné informace. 
Prodejce vyšle na stavbu technika. Technik přesně zaměří okna a vypíše vyměřovací protokol, 
který zašle e-mailem zpět na firmu Ravin build s.r.o.. 
 
• Vyměřovací protokol 
Vyměřovací protokol je stejný jako poptávkový list jen s přesně rozměřenými rozměry oken a 
dveří k vytvoření finální cenové nabídky. Protokol se eviduje v počítači ve složce vyměřovací 
protokoly pro aktuální rok s číslem cenové nabídky. 
 
• Finální cenová nabídka 
Z vyměřovacího protokolu se opět provede cenová nabídka, která obsahuje stejné náležitosti jako 
cenová nabídka a je opět vytvořena v programu Klaes. Eviduje se v počítači ve složce finální 
cenové nabídky pro aktuální rok a je vytištěna pro zákazníka k odsouhlasení. 
 
• Smlouva o dílo 
Zákazník odsouhlasil finální cenovou nabídku a je mu vystavena smlouva o dílo. 
Smlouva obsahuje: 
- číslo smlouvy o dílo (formát čísla (počet smluv/aktuální rok)) 
- číslo objednávky (obsaženo na finální cenové nabídce jako číslo cenové nabídky) 
- informace o prodejci oken (název firmy, adresa, IČ, DIČ, bankovní spojení, tel, fax, e-mail 
- informace o zákazníkovi (jméno, příjmení, adresa, tel, fax, místo montáže, IČO nebo číslo 

občanského průkazu, DIČ) 
- předmět smlouvy 
- plnění dodávky – lhůty 
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- cena díla 
- vícepráce 
- převzetí díla 
- smluvní pokuty 
- záruka dodavatele 
- záruční a pozáruční servis 
- závěrečná ustanovení 
- podpisy dodavatele a odběratele 
 
Smlouvy o dílo se tisknou ve dvou provedeních. Jednou pro zákazníka a jednou pro firmu Ravin 
build s.r.o.. Smlouva se archivuje do spisu smlouvy o dílo pro aktuální rok (př. Smlouvy o dílo 
2010). 
 
• Kontaktování prodejce oken 
Po sepsání smlouvy je telefonicky prodejce oken opět informován o sepsání smlouvy. E-mailem je 
prodejci zaslána smlouva o dílo, finální cenová nabídka a doklad o zaplacení zálohy. 
 
• Poptávka realit (prodej reality) 
Zákazník prodává realitu a firmu Ravin build s.r.o osloví osobně na pobočce, telefonicky nebo 
emailem o zprostředkování prodeje reality. Zaměstnanec firmy si domluví se zákazníkem schůzku 
na místě prodeje (Prohlídka). Schůzku si zapisuje do tištěného kalendáře. 
 
• Prohlídka reality (prodej reality)  
Na prohlídce se zákazník (prodejce reality) seznámí s okolnostmi prodeje realit a podmínkami 
firmy Ravin build s.r.o.. Podmínky jsou uvedeny i na zprostředkovatelské smlouvě pokud 
zákazník bude souhlasit se zprostředkováním prodeje. Pokud zákazník souhlasí se 
zprostředkováním je sepsán passport objektu a zprostředkovatelská smlouva. Passport objektu 
slouží pro detailní popis prodávané reality a je vytvořen v MS Word a tisknut v prázdné formě 
obdobně jako zprostředkovatelská smlouva. Po podepsání zprostředkovatelské smlouvy a passortu 
objektu je realita vyfotografována zaměstnancem firmy Ravin buil s.r.o.. 
Passport objektu obsahuje: 
- číslo zakázky (číslo je složeno s aktuálního data (př. 20/01/2010)) 
- poloha a cena (hlavní údaje (typ nabídky, druh nemovitosti, poznámka), adresa a 

umístění(ulice, obec, PSČ, okres, umístění), smluvní náležitosti(druh smlouvy, platnost 
smlouvy do), cenové podmínky(cena, provize RK)) 

- vlastník (adresa vlastníka(jméno, příjmení, titul, ulice, město, PSČ, firma, IČ, DIČ, rodné 
číslo, telefon, mobil, e-mail, poznámka)) 

- popis (popis nemovitosti (charakteristika nemovitosti, stav nemovitosti, poznámka k ceně, 
informace určené klientovi, informace pro interní potřeby RK)) 

- technické informace (plochy (zastavěná plocha v m2, obytná plocha v m2, pozemky v m2, 
garáž v m2, počet parkovacích míst, sklep v m2), ostatní(patro, kategorie, místnosti, nájem 
v Kč, ostatní platby v Kč, telefonní linka, ihned obyvatelný (ANO/NE), bezbariérový přístup 
(ANO/NE), poslední rekonstrukce, k dispozici za dní, zařízeno nábytkem (ANO/NE), 
vlastnictví bytu)) 

- doklady (předložené doklady (nabývací titul, list vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí), 
katastrální snímek (ANO/NE), věcné břemeno, omezení práv, projektová dokumentace, 
nájemní smlouvy, výpis z OR u právnických osob, )) 

- doprava a příjezd pozn. vždy volby ANO/NE (dopravní spojení (autobusy, vlaky, MHD, 
letecká doprava, lodní doprava, metro, mimo dosah, jiné)), parkování(garáž – 1 auto, garáž – 2 
a více aut, není, parkování i pro autobusy, parkování i pro kamiony, parkování na ulici, poblíž 
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parkoviště, podzemní parkoviště, vlastní parkoviště), příjezd (není, nezpevněný, pro kamiony, 
pro nákladní auta, rampa, zpevněný)) 

- energie, topení a inženýrské sítě pozn. vždy volby ANO/NE (elektrický proud (110 V, 230 V, 
400 V, na hranici pozemku, není, vlastní zdroj), voda (pitná upravená, studniční, užitková), 
plyn (bioplyn, na hranici pozemku, není, propan butan, svítiplyn, zemní plyn), využívané 
palivo(elektřina, plyn, kapalná paliva, pevná paliva, jiný zdroj), zdroj teplé vody(boiler, 
dálkový rozvod, kotel ÚT, není, průtokový ohřívač elektrický, průtokový ohřívač plynový), 
zdroj vody(domácí vodárna, na hranici pozemku, není, pramen, studna kopaná, studna vrtaná, 
veřejný vodovod), způsob vytápění (dálkové, etážové, lokální, není, tuhá paliva, wawky), 
odpadní vody (žumpa, veřejná kanalizace, ČOV, trativod, septik, jiná)) 

- objekt nemovitosti pozn. vždy volby ANO/NE (koupelna(bidet, dřevěné obklady, 
hydromasážní vana, keramické obklady, rohová vana, sedací vana, sprcha, sprchový kout, 
umyvadlo, vana, hydromasážní panel), podlahy(antistatická, beton, dlažba keramická, dlažba 
korková, dřevěná, koberec, mramor, natíraný beton, parkety, průmyslová podlaha, PVC, 
teraso, žula, jiná), stěny(dřevěné obložení, omítka, sádrokarton, štuk, tapety, jiné), 
stropy(klasický dřevěný, keramický strop, klenba, panel, železobeton), WC(dva a více, 
chemický, jeden, mimo objekt (byt), splachovací, společný, suchý, v koupelně, žádný)) 

- prostory, umístění a vybavení pozn. vždy volby ANO/NE (okolní prostranství(hory, lesy, 
městská zástavba, pole, rybník, jezero, řeka, sídliště, venkovská zástavba), orientace bytu(jih, 
jihovýchod, jihozápad, sever, severovýchod, severozápad, východ, západ), umístění 
bytu(činžovní dům, panelová výstavba, půdní vestavba, suterén, vila nebo rodinný dům, zděná 
výstavba, jiné), vedlejší prostory(dílna, garáž, kočárkárna, mandl, prádelna, půda, sklep, 
sušárna, kůlna, jiné), vybavení bytu(balkón, kabelová TV, komora, kuchyňská linka, sporák, 
lodžie, spíž, terasa, umakartové bytové jádro, zděné bytové jádro, velká předsíň, vstupní hala)) 

- rušivé vlivy pozn. vždy volby ANO/NE (soupis rušivých vlivů(elektrárna, v blízkosti 
chovatelské zařízení, v blízkosti komunikace, blízko továrny, v blízkosti hudební klub, hluk, 
v blízkosti hospoda, letiště, nekulturní sousedé, noční osvětlení, vedení vysokého napětí, 
zápach, prach)) 

- služby pozn. vždy volby ANO/NE (soupis dostupných služeb(kultura, lékař, mateřská škola, 
obchodní dům, obchody, sportoviště, základní škola)) 

- ostatní možnosti pozn. vždy volby ANO/NE (ostatní možnosti jinde neuvedené(blízko 
hlavního tahu, blízko lázní, blízko letiště, dokoupit pozemek, chov zvířat, včetně vybavení, 
koupání, lov zvěře, lyžování, na periferii města, na samotě, rekreace, rybaření, turistika, 
v centru města, vhodná přestavba, vhodná výstavba chaty, vhodná výstavba rodinného domu, 
zřídit dílnu, zřídit jiné)) 

- poznámky 
- podpis klienta a podpis za realitní kancelář a aktuální den a místo (město) 
 
Passport objektu se eviduje ve spisu passport objekt pro aktuální rok (př. Passport objektu 2010). 
 
Zprostředkovatelská smlouva obsahuje: 
- informace o firmě (název, adresa, tel, PSČ, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno a příjmení 

jednatele společnosti) 
- informace o zákazníkovi (jméno a příjmení, bytem (sídlo), datum narození (IČ), tel, e-mail, 

zastoupen na základě plné moci) 
- předmět zprostředkování (prohlášení klienta, adresa nemovitosti, popis nemovitosti, předané 

doklady, předmět a účel smlouvy, nabídková prodejní cena, nejnižší nabídková cena) 
- informace o provizi a zprostředkování 
- informace o právech a povinnostech 
- společná a závěrečná ustanovení 
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- určení místa a datum podpisu (př. Ve Vítkově, dne 28.1.2009) 
- podpis zprostředkovatele (firma Ravin build s.r.o.) a podpis klienta 
 
Zprostředkovatelská smlouva se eviduje v tištěné formě a archivuje se ve spisu 
zprostředkovatelská smlouva a aktuální rok (př. Zprostředkovatelská smlouva 2009). 
 
• Vystavení reality (prodej reality) 
Po příjezdu z prohlídky je realita vložena zaměstnancem do softwaru REALTON.NET, kde je 
evidována do doby prodeje pak je smazána. Pomocí softwaru je umístěna na internetový server 
www.ceskereality.cz. Na webové stránky firmy je realita vkládána ručně pomocí html kódu a je 
k ní připojena fotogalerie vygenerovaná free programem na generování fotogalerií. V tištěné 
formě je v aplikaci Microsoft Word vypracována jednostránková prezentace reality a je vyvěšena 
na vývěsku v sídle firmy. Informace o realitě byly převzaty z dokumentu passportu objektu 
sepsaném na prohlídce. 
Informace vkládané do softwaru REALTON.NET: 
- informace o zákazníkovy (jméno a příjmení, adresa, tel, e-mail) 
- druh nemovitosti (druh (byt, dům, …), operace(pronájem, koupě), velikost (1+1, 2+1, …), 

adresa nemovitosti, okres,  
- informace o ceně (maximální cena, minimální cena) 
- platnost reality 
- poznámky 
 
Prezentace reality obsahuje: 
- druh reality (př. Prodej rodinného domu, Koupě bytu 1+1) 
- místo reality (adresa, podlaží, …) 
- cena 
- datum koupě (volný ihned, …) 
- telefonní kontakt na firmu Ravin build s.r.o. 
- fotografie reality 
 
• Poptávka realit (koupě reality) 
Tento druh poptávky se zapisuje se zákazníkem přímo do softwaru REALTON.NET. Po skončení 
doby platnosti nebo vyřízení (zákazník realitu koupil) se poptávka smaže. Zákazník může přijít 
přímo s realitou, kterou našel na internetových stránkách firmy nebo na vývěsce a má o ni zájem. 
V tomto případě není se zákazníkem sepsána poptávka, ale ihned zaměstnanec firmy Ravin build 
s.r.o domluví se zákazníkem termín prohlídky reality. Termín prohlídky si zaměstnanec zapisuje 
do tištěného kalendáře. 
Poptávka obsahuje: 
- informace o zákazníkovi (jméno, příjmení, adresa, tel, e-mail) 
- informace o nemovitosti (druh (byt, dům, pozemek, …), operace (pronájem, koupě), velikost 

(1+1, 2+1, 3+1, …), adresa, okres, cena, platnost poptávky, poznámky) 
 
• Nabídka realit 
Pokud zákazník nepřijde s vybranou realitou zaměstnanec se pokusí vyhledat v softwaru 
REALTON.NET vhodnou realitu. Představí zákazníkovy vybrané reality formou krátkého popisu 
a ukázkou fotografií a zákazník má možnost si vybrat. Jestliže si vybere některé z nabízených 
realit je sním domluven termín prohlídky realit ale pokud není zákazník uspokojen nabídkou realit 
je na zaměstnanci vyhledávat po dobu platnosti poptávky zákazníka vhodnou realitu a kontaktovat 
jej telefonicky o schůzce v kanceláři a poté domluvit termín prohlídky reality. 
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• Prohlídka reality (koupě reality) 
Na prohlídce se zákazník seznámí s okolnostmi koupě reality (prohlídka reality, …) a podmínkami 
firmy Ravin build s.r.o.. Pokud zákazník souhlasí s koupí nemovitosti je sepsána smlouva o 
rezervaci nemovitosti. Smlouva o rezervaci nemovitosti je vytvořena v aplikaci MS Word a je 
vytisknuta v prázdné formě ve dvou vyhotoveních. 
Smlouva o rezervaci nemovitosti obsahuje: 
- informace o smluvních stranách (zprostředkovatel (název firmy, adresa, tel, fax, e-mail, IČ, 

DIČ, číslo účtu), budoucí kupující (jméno, příjmení, adresa, tel, fax, e-mail)) 
- prohlášení zprostředkovatele 
- předmět smlouvy 
- kupní cenu 
- rezervační poplatek 
- dobu trvání smlouvy 
- ostatní ujednání 
- určení místa a data podpisu smlouvy 
- podpisy (budoucího kupujícího, zprostředkovatele) 
 
Smlouva o rezervaci nemovitosti se eviduje v tištěné formě ve spisu smlouvy o rezervaci 
nemovitosti pro aktuální rok (př. Smlouva o rezervaci 2009). 
 
• Zprostředkování úvěru (koupě reality) 
Po sepsání rezervační smlouvy se nabídne zákazníkovy zprostředkování úvěru, hypotéky s externí 
firmou se kterou firma Ravin build s.r.o. spolupracuje. 
 
• Koupě reality (kupní smlouva) 
Zaměstnanec firmy domluví schůzku obou stran (prodejce a kupujícího) k odsouhlasení všech 
podmínek a sepsání návrhu kupní smlouvy na převod vlastnictví k rodinnému domu a pozemkům. 
Návrh kupní smlouvy na převod vlastnictví k rodinnému domu a pozemkům je vytvořen v aplikaci 
MS Word a je vyhotovena ve dvou provedeních v prázdné formě. 
Návrh kupní smlouvy na převod vlastnictví k rodinnému domu a pozemkům obsahuje: 
- informace o účastnících smlouvy (prodávající a kupující (oslovení(pan, paní), jméno a 

příjmení, rodné číslo, adresa, tel)) 
- úvodní ustanovení 
- předmět smlouvy 
- kupní cena 
- zaplacení kupní ceny 
- stav nemovitosti 
- další ujednání 
- nabytí vlastnického práva 
- závěrečná ustanovení 
- místo určení a datum podpisu 
- podpisy prodávajícího a kupujícího 
 
• Poptávka (koordinátor staveb a koordinátor BOZP na staveništi) 
Poptávky jsou rozděleny na dva sektory (veřejné a privátní).  
Zakázku z veřejného sektoru si majitel firmy musí vyhledat sám a přihlásit se na výběrové řízení 
Odesláním své cenové nabídky nebo je firmě zaslána výzva k podání cenové nabídky. 
Zakázka privátního sektoru je poptávána zákazníkem a majitel firmy vypracuje jen cenovou 
nabídku. 
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• Nabídka (koordinátor staveb a koordinátor BOZP na staveništi) 
Cenovou nabídku tvoří majitel firmy dle vlastního uvážení. Dokument cenové nabídky je vytvořen 
v aplikaci MS Word. Všechny cenové nabídky jsou uloženy v počítači ve složce zakázek 
v podadresáři nabídky a složce s názvem zakázky (např. Zakázky\Nabídky\Wellness centrum 
Bruntál – Rekonstrukce bazénu). 
Cenová nabídka obsahuje: 
- informace o firmě Ravin build s.r.o. (název frimy ,jméno a příjmení jednatele, adresa, tel, fax, 

e-mail, www, IČ, DIČ) 
- předmět nabídky 
- stručný popis práce 
- celková cena 
- podpis (datum a místo podpisu, podpis) 
 
Cenová nabídka je odeslána v elektronické formě e-mailem nebo v tištěné formě poštou. 
 
• Smlouva (koordinátor staveb a koordinátor BOZP na staveništi) 
V případě výhry výběrového řízení nebo odsouhlasení zákazníkem je vystavena smlouva. 
Smlouva je vytvořena v prázdné formě v aplikaci MS Word a je vytištěna k doplnění dat a 
podpisu. Smlouvy se evidují ve spisu pro aktuální rok (např. Smlouvy 2009). 
Smlouva obsahuje: 
- informace o firmě Ravin build s.r.o. (název frimy ,jméno a příjmení jednatele, adresa, tel, fax, 

e-mail, www, IČ, DIČ) 
- informace o zákazníkovi (firma nebo jméno příjmení , adresa, tel, fax, e-mail, IČ, DIČ) 
- předmět smlouvy 
- místo plnění 
- doba plnění 
- cena 
- sankční ujednání 
- podpisy (datum a místo, podpisy) 
 
• Zakázka (koordinátor staveb a koordinátor BOZP na staveništi) 
Majitel firmy složku zakázky ze složky nabídek v počítači přesune do hlavního adresáře zakázky 
(např. původní umístění: Zakázky\Nabídky\Wellness centrum Bruntál – Rekonstrukce bazénu 
nové umístění: Zakázky\Wellness centrum Bruntál – Rekonstrukce bazénu) složka obsahuje další 
podsložky, které obsahují např. projekty od projektantů podílejících se na stavbě atd. Zakládá se 
spis zakázky do kterého se zakládají veškeré tištěné doklady (např. Wellness centrum Bruntál – 
Rekonstrukce bazénu). 
 
• Převzetí staveniště (koordinátor staveb) 
Po sepsání smlouvy následuje převzetí staveniště. Je sepsán protokol o převzetí staveniště. 
Protokol je založen do spisu zakázky (např. spis zakázky (Wellness centrum Bruntál – 
Rekonstrukce bazénu)). 
Protokol o převzetí staveniště obsahuje: 
- informace o firmě Ravin build s.r.o. (název frimy ,jméno a příjmení jednatele, adresa, tel, fax, 

e-mail, www, IČ, DIČ) 
- informace o předávajícím 
- informace o technickém dozoru investora 
- informace o autorském dozoru. 
- informace o zhotoviteli stavby 
- informace o předávajícím správci 
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- termíny stavby (od, do) 
- popis a stav předávaného staveniště 
- stanovení přístupových cest 
- stanovení pracovní doby 
- místa a stavy odběru energií 
- datum a místo podpisu 
- podpisy zúčastněných stran 
 
• Kontrolní dny (koordinátor staveb) 
V průběhu stavby jsou prováděny kontrolní dny. Majitel firmy Ravin build s.r.o. provádí zápisy 
z kontrolních dnů. Zápis z kontrolního dne slouží k dokumentaci odvedených prací na stavbě 
(závady, vyhotovené práce, …). Dokument zápis z kontrolního dne je vytvořen v aplikaci MS 
Excel a je uložen v počítači v adresáři zakázky a podadresáři kontrolní dny (např. 
Zakázky\Wellness centrum Bruntál – Rekonstrukce bazénu\Kontrolní dny) přílohou je tištěný 
dokument prezenční listina, který prokazuje účast na kontrolním dni. Dokument prezenční listina 
je vytvořen v aplikaci MS Excel a je evidován ve spisu zakázky. Dokument zápis s kontrolního 
dne je zasílán v elektronické podobě (PDF) přítomným kontrolního dne zapsaných na prezenční 
listině. Přítomní mohou po dobu 1 dne vznést námitku. Pokud nastane situace kdy je námitka 
přijata je dokument zápis z kontrolního dne přepsán s vyřešenou námitkou a číslo verze se 
navyšuje. Opět se dokument rozesílá. 
Zápis z kontrolního dne obsahuje: 
- hlavička dokumentu (název projektu, místo, předmět (Kontrolní den stavby), dokument (Zápis 

z jednání kontrolního dne), číslo zápisu (zkratka počátečních písmen názvu projektu-rok (rr) 
měsíc (mm) den (dd) číslo zápisu (ččč))) 

- úvodní informace (předmět, místo a čas jednání, podpisy účastníků (viz. prezenční listina 
kontrolního dne), na vědomí, místo a čas příštího jednání, číslo verze) 

- přítomní (informace o přítomných na kontrolním dnu (např. zhotovitel- Slezské stavby Opava 
s.r.o. a jméno jednatele)) 

- poučení o námitkách 
- zápis (bod č., popis, odpovídá, výsledek/termín) 

body zápisu: 
1. Harmonogram 
2. Postup prací na stavbě 
3. Zakrývané konstrukce 
4. Přístupové komunikace a hranice staveniště 
5. Zábory, inženýrské sítě, povolení vstupů 
6. Koordinace BOZP na staveništi, bezpečnost práce, kniha úrazů 
7. Fakturace 
8. Projektová dokumentace 
9. Změny stavby, zadání a dopady na průběh 
10. Ostatní požadované a doplňující informace 

 
Prezenční listina obsahuje: 
- hlavička dokumentu (název projektu, místo, předmět (Kontrolní den stavby), dokument 

(Prezenční listina), číslo prezenční listiny (číslo je shodné s číslem zápisu v dokumentu zápis 
z kontrolního dne))) 

- sloupce tabulky (jméno, příjmení, datum, podpis) 
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• Předání stavby (koordinátor staveb) 
Po dokončení všech prací se sepíše protokol o předání a převzetí stavby. Protokol je vytvořen 
v aplikaci MS Word v prázdné formě a je vytištěn. Protokol je evidován ve složce zakázky. 
Protokol o předání a převzetí stavby obsahuje: 
- informace o všech zúčastněných (firma, jméno, příjmení, adresa, tel, fax, IČ, DIČ) 
- předmět předání a převzetí 
- datum zahájení prací dle smlouvy, datum skutečného provádění prací 
- datum dokončení prací, datum skutečného dokončení prací 
- důvody nedodržení termínu 
- odchylky od projektové dokumentace 
- zhodnocení jakosti provedených prací a dodávek 
- soupis vad a nedodělků 
- dohody o opatřeních a lhůtách odstranění 
- soupis příloh 
- záruční doby 
- hodnota díla 
- data a místa podpisu protokolu 
- podpisy zúčastněných 
 
• Kontaktování firem (koordinátor BOZP na staveništi) 
Před započetím prací  na staveništi koordinátor kontaktuje veškeré firmy účastnící se stavby. Zašle 
e-mailem každé firmě kontaktní formulář zhotovitele (podzhotovitele) pro vypracování plánu 
BOZP na staveništi a seznam pracovníků a vozidel zhotovitele (podzhotovitele) pro vypracování 
plánu BOZP na staveništi. Dokumenty jsou vytvořeny v aplikaci MS Excel ale zasílány jsou e-
mailem ve formátu PDF. Obdržené tištěné dokumenty jsou evidovány ve složce zakázky. 
Kontaktní formulář zhotovitele (podzhotovitele) pro vypracování plánu BOZP na staveništi 
obsahuje: 
- poučení (Firma předloží k odsouhlasení soubor rizik na staveništi spočívající v identifikaci 

ohrožení (nebezpečí), vyhodnocení závažnosti rizika a návrhu bezpečnostních opatření k jejich 
odstranění. Dále také každá firma předloží k odsouhlasení zpracované pracovní postupy pro 
vykonávané činnosti a seznam pracovníků, kteří budou na stavbě působit včetně dokladu o 
jejich proškolení z pravidel BOZP a PO. U osob vykonávající vyhrazené činnosti bude jejich 
odbornost na vyžádání doložena příslušným dokladem (svářečský průkaz, apod.))  

- název stavby 
- název firmy 
- číslo firmy v databázi stavby (číslo přiděluje koordinátor BOZP) 
- informace o firmě (IČ, DIČ, pojištění, tel, fax, e-mail, www) 
- seznam vykonávaných činností 
- počet zaměstnanců působících na stavbě 
- adresa firmy (ulice, PSČ, obec) 
- adresa pro doručení (ulice, PSČ, obec) 
- informace kontaktní osoby (jméno, příjmení, telefon, e-mail) 
 
Seznam pracovníků a vozidel zhotovitele (podzhotovitele) pro vypracování plánu BOZP na 
staveništi obsahuje: 
- poučení (Firma vyplní seznam vozidel pracovníků, kteří budou vyžadovat povolení vstupu 

nebo vjezdu na staveniště) 
- název stavby 
- název firmy 
- číslo firmy v databázi stavby (číslo přiděluje koordinátor BOZP) 
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- seznam vozidel vyžadujících vjezd na staveniště (číslo, označení vozidla (osobní, nákladní, 
Octavia apod.), státní poznávací značka) 

- seznam osob (pracovníků) podílejících se na realizaci stavby (číslo, jméno a příjmení, datum 
narození) 

 
• Zpracování plánu BOZP (koordinátor BOZP na staveništi)  
Ze všech dokumentů obdržených od firem koordinátor vytváří plán BOZP na staveništi. Plán je 
sestaven s časové osy prací, bezpečnostních opatření potřebných pro bezpečný chod prací na 
staveništi a sankcí za porušení plánu BOZP. Podle tohoto plánu firmy provádí práce a jsou povinni 
dle pokynů provést opatření pro bezpečnost práce. Plán je zpracován v aplikaci MS Excel 
 
• Kontroly (koordinátor BOZP na staveništi) 
Při započetí prací je založen deník kontrol ve formě sešitu. Do tohoto deníku se zapisují data 
kontrol a stav BOZP na staveništi. V případě porušení BOZP na staveništi je v deníku zapsáno u 
data kontroly stav a předmět porušení BOZP a číslo protokolu o porušení BOZP na staveništi. 
Protokol o porušení BOZP na staveništi je vytvořen v aplikaci MS Word a je evidován v počítači 
ve složce zakázky a podložce BOZP. V tištěné formě je vložen do spisu zakázky. 
Deník kontrol obsahuje: 
- název stavby 
- data kontrol 
- stav BOZP na staveništi 
 
Protokol o porušení BOZP na staveništi obsahuje: 
- číslo protokolu 
- název stavby 
- identifikace firmy 
- identifikace osob 
- datum a čas přestupku 
- popis přestupku 
- přijatá nápravná opatření 
- stanovená sankce 
- fotodokumentace 
- datum vypracování protokolu 
- podpis 
 

• Ukončení zakázky (koordinátor staveb a koordinátor BOZP na staveništi) 
Po ukončení všech dohodnutých prací s firmou Ravin build s.r.o. je ukončena zakázka předáním 
celé složky se zakázkou do rukou investora či zákazníka. Firma Ravin build s.r.o. fakturuje 
dohodnutou cenu ve smlouvě. 
 

Doprava 
• Kniha jízd  
Kniha jízd je ve formě tištěného sešitu vedena pro každý rok zvlášť (př. Kniha jízd 2009). 
Zapisuje se jen u jednoho osobního automobilu firmy. Tyto údaje se spolu s účetnictvím předávají 
na konci roku externí firmě, která vede firmě účetnictví, personalistiku a mzdy. 
Kniha jízd obsahuje: 
- na první straně informace o automobilu (držitel vozidla, adresa, tel/fax, organizace (firma,), 

tel/fax, adresa, RZ (SPZ), číslo motoru, typ vozidla, obsah válců, platí od, obsahuje:24 stran, 
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stav ujetých km k 1.lednu(k datu zahájení činnosti), stav ujetých km k 31.prosinci (k datu 
ukončení činnosti), poznámky) 

- každá další dvoustrana sešitu obsahuje informace o trase (datum, místo (odkud - kam), účel, 
ujeto km, stav tachometru, poznámky) 

- poslední strana obsahuje měsíční souhrn jízd (měsíc, ujeté km, počáteční stav tachometru, 
konečný stav tachometru). 

 
• Cestovní příkazy 
U druhého automobilu se vypisují cestovní příkazy v programu Autoplan cestovní příkazy. 
Cestovní příkaz obsahuje: 
Cestovní příkaz 
- číslo cestovního příkazu 
- informace o firmě (název, adresa) 
- informace o osobě (jméno, příjmení, titul) 
- informace o trase (počátek cesty (datum, čas, město), účel cesty (místa jednání a přestupů), 

konec cesty) 
- sazby tuzemského stravného a krácení stravného za bezplatně poskytnuté jídlo (snídaně, oběd, 

večeře) dle doby trvání cesty 
- určené dopravní prostředky (info o vozidle, značka, typ, SPZ (PZ), pohonná hmota, norma 

spotřeby dle TP 
- povolené zálohy (datum, částka, způsob, účel, doklad, pokladník) 
- podpis pokladníka 
- datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty 
Vyúčtování pracovní cesty 
- zpráva o výsledku pracovní 
- se způsobem provedení souhlasí 
- datum a podpis odpovědného pracovníka 
- účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena na, poskytnutá záloha, doplatek – přeplatek, 

slovy, datum, výdajový – příjmový pokladní doklad číslo, pokladník 
- účtovací předpis (má dáti, dal, částka, středisko, zakázka, poznámka o zaúčtování) 
- datum a podpis pracovníka, který upravil vyúčtování 
- datum a podpis příjemce (průkaz totožnosti) 
- datum a podpis pokladníka 
- schválil (datum a podpis) 
Ostatní 
- průběh pracovní cesty (datum, odjezd a příjem, hodiny, dopravní prostředek, ujetá vzdálenost) 
- stravné 
- náhrady za použití soukromého vozidla 
- přehled náhrad 
- vyúčtování (záloha, cestovní náhrady, zaokrouhlení, doplaceno) 
- prohlášení správnosti údajů 
- datum a podpis účtovatele 
 
Evidují se v tištěné a elektronické formě. V tištěné formě se ukládají do spisu cestovní příkazy pro 
aktuální rok (př. Cestovní příkazy 2009). Elektronickou formu si ukládá software Autoplan. 
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FINANCE  
• Banka 
Firma má  vedený bankovní účet a jednou měsíčně je zasílán bankovní výpis. Přes internetové 
bankovnictví jsou placeny poskytované služby firmě (telefon, mobil, internet, přijaté faktury). 
Bankovní výpisy jsou shromažďovány spolu s daňovými doklady a předány externí firmě. 
 
• Fakturace 
Faktury jsou vystavovány v softwaru S3 Money start a uloženy v počítači pod číslem faktury 
(číslování faktur je od čísla 1 po počet vydaných faktur) a tištěny ve dvou provedeních pro 
zákazníka a pro firmu k doložení do účetnictví. Faktury se evidují ve spisu faktury za aktuální rok 
(např. Faktury 2009). 
Faktura obsahuje:  
- informace firmy Ravin build s.r.o. (firma, jméno, příjmení, tel, fax, e-mail, IČ, DIČ, bankovní 

spojení) 
- informace zákazníka (firma, jméno, příjmení, tel, fax, e-mail, IČ, DIČ) 
- datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení 
- forma úhrady 
- popis fakturovaných služeb 
- účtované položky 
- podpis 
 

ÚČETNICTVÍ  
- účetnictví provádí čtvrtletně externí firma a veškeré doklady (příjmové, výdajové, faktury, 

banka, cestovní příkazy) se na konci čtvrtletí firmě odevzdávají ke zpracování. 
- Každé čtvrtletí se odevzdává daňové přiznání, které zpracovává externí firma. 
- Veškeré doklady externí firma vrací v roztříděných složkách (výdaje, příjmy, faktury, daňové 

přiznání, …). 
 

MZDY  
Zaměstnanec firmy vede v aplikaci MS Excel evidenci docházky (informace o zaměstnanci, 
datum, popis práce, hodiny). Majitel firmy zaměstnanci docházku schválí a podepíše a odevzdá 
externí firmě, která firmě vede mzdy, personalistiku a účetnictví. 

3.12. Vypracování zadání pro výběr informa čního systému firmy Ravin 
build s.r.o. 
Z konceptu procesní analýzy vyplívá, že firma obsahuje rozsáhlé dokumentace. Na schůzce majitel 
sdělil informaci o rozšíření počtu zaměstnanců. V této situaci by se veškeré dokumenty musely posílat 
e-maily nebo ukládat na webový sdílený prostor. Mohlo by docházek i k nedostatečné komunikaci. 
Rozhodl jsem se tedy pro vypracování IS typu CRM s moduly financí (fakturace, e-banking) a 
Dopravy. Dokumenty budou ukládány na server IS a zaměstnanci budou mít možnost komunikace. 
Majitel zase bude mít tu možnost sledovat práci svých zaměstnanců a kvalitu poskytovaných služeb 
zákazníkům. 
Na internetu jsem tedy vyhledal informace o poskytovaných funkcích CRM a aplikoval je na 
vytvoření zadání IS. Součástí zadání IS je schéma v příloze F. 
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3.12.1. Zadání informačního systému firmy Ravin build s.r.o. 
Požadavky na informační systém 

Informační systém by měl obsahovat možnosti tvořit uživatele a vytvářet jim práva. Možnost tisknout 

veškeré informace by mělo být samozřejmostí. 

CRM 
• Adresář 
Adresář bude obsahovat možnost zápisu kontaktů jak osob tak firem. U firem by měla být možnost 
zapsat i kontakty na osoby ve firmě. Kontakt osoby bude obsahovat hlavně jméno, příjmení, 
adresa, telefon, e-mail, fax. Kontakt firmy bude obsahovat název, IČ, DIČ, osoby, tel, fax, e-mail, 
adresu internetových stránek. Z adresáře se budou vkládat kontakty na všechny dokumenty. 
• Úkoly 
Majitel firmy nebo zaměstnanci si zde budou zapisovat úkoly, které mají splnit nebo budou chtít 
dát úkol jiné osobě ve firmě. Úkoly budou zobrazeny v kalendáři. Na úkoly budou osoby ve firmě 
upozorňováni. Úkol bude obsahovat věc, osobu vyřizující, datum, upozornění (čas), vlastníka, 
popis. K úkolům půjde přiřadit i kontakty z adresáře a příležitosti, nabídky, smlouvy. Všechny 
úkoly se budou evidovány. 
• Příležitosti 
Příležitostí budou poptávka zákazníka či zakázky na které se firma hlásí. Příležitost bude 
obsahovat kontakt z adresáře, název, osobu vyřizující, vlastníka, popis a stav. Stavy budou 
zastupovat postup příležitosti. Druhy stavů: tvorba nabídky, rozhodují se, ztraceno, vyhráno. 
Všechny příležitosti se budou evidovat. 
• Aktivity  
K příležitostem se budou zapisovat aktivity, které jaká osoba vykonala. Aktivita bude obsahovat 
typ, název, datum, vlastníka, popis. Typy budou telefonní rozhovor, e-mail, fax, dopis, schůzka, 
jiné. Všechny aktivity se budou evidovat. 
• Výkaz práce 
Do výkazu práce budou zaměstnanci vykazovat odpracované hodiny a majitel firmy si je pak bude 
moct vytisknout. Výkaz bude obsahovat datum, vlastníka, popis práce, délku, připojení 
(příležitost, nabídka, smlouva, úkol). Všechny výkazy se budou evidovat. 
• Soubory 
Do systému se k příležitostem budou moct nahrávat soubory XSL, PDF, DOC, JPG. Soubory bude 
možno vkládat do struktury adresářů, které bude moct vytvořit majitel. 
• Nabídky 
K příležitostem se budou vytvářet nabídky. Sestava nabídky bude obsahovat: informace o firmě 
Ravin build s.r.o. (název firmy ,jméno a příjmení jednatele, adresa, tel, fax, e-mail, www, IČ, 
DIČ), informace zákazníka, předmět nabídky, stručný popis práce, celková cena, podpis (datum a 
místo podpisu, podpis). U nabídek se bude uvádět stav. Stavy budou rozhodují se, přijato, 
fakturováno. Nabídku bude možno převést na PDF dokument nebo vytisknout. Všechny nabídky 
budou v systému evidovány (evidence nabídek). 
• Kalendář 
Veškeré datové operace budou přehledně zobrazeny v kalendáři. Po kliknutí na položku kalendáře 
se zobrazí detail. 

FINANCE  
• Fakturace 
Pokud se stav u nabídky změní na fakturováno bude možné z nabídky vygenerovat fakturu. 
Sestava faktury by měla obsahovat informace firmy Ravin build s.r.o. (firma, jméno, příjmení, tel, 
fax, e-mail, IČ, DIČ, bankovní spojení), informace zákazníka (firma, jméno, příjmení, tel, fax, e-
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mail, IČ, DIČ), datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení, forma 
úhrady, popis fakturovaných služeb, účtované položky, podpis. Všechny vydané faktury budou 
evidovány. 
• Banka 
Pomocí internetového bankovnictví se bude sledovat stav účtu, kontrolovat zaplacení vydaných 
faktur do dne splatnosti a evidovat měsíční bankovní výpisy. V případě nezaplacené faktury 
systém upozorní zprávou o nezaplacené faktuře. V modulu banka bude i možnost zadávání příkazů 
k úhradě a trvalých příkazů. 

DOPRAVA 
• Kniha jízd  
Kniha jízd bude evidovat jízdy z firemním autem. U evidovaných automobilů se budou vkládat 
jízdy. Jízdy budou obsahovat datum, místo (odkud - kam), účel, ujeto km, stav tachometru, 
poznámky. U automobilu budou informace držitel vozidla, adresa, tel/fax, organizace(firma,), 
tel/fax, adresa, RZ(SPZ), číslo motoru, typ vozidla, obsah válců, stav tachometru, poznámky. 
Kniha jízd se eviduje. Výstupem z knihy jízd budou tiskové sestavy denní, týdenní, měsíční, roční. 
• Cestovní příkazy 
Systém musí podporovat tvorbu cestovních příkazů. Cestovní příkazy se budou evidovat a musí jít 
tisknout. Cestovní příkaz bude obsahovat: 
Cestovní příkaz 
- číslo cestovního příkazu 
- informace o firmě (název, adresa) 
- informace o osobě (jméno, příjmení, titul) 
- informace o trase (počátek cesty (datum, čas, město), účel cesty (místa jednání a přestupů), 

konec cesty) 
- sazby tuzemského stravného a krácení stravného za bezplatně poskytnuté jídlo (snídaně, oběd, 

večeře) dle doby trvání cesty 
- určené dopravní prostředky (info o vozidle, značka, typ, SPZ (PZ), pohonná hmota, norma 

spotřeby dle TP 
- povolené zálohy (datum, částka, způsob, účel, doklad, pokladník) 
- podpis pokladníka 
- datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty 
Vyúčtování pracovní cesty 
- zpráva o výsledku pracovní 
- se způsobem provedení souhlasí 
- datum a podpis odpovědného pracovníka 
- účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena na, poskytnutá záloha, doplatek – přeplatek, 

slovy, datum, výdajový – příjmový pokladní doklad číslo, pokladník 
- účtovací předpis (má dáti, dal, částka, středisko, zakázka, poznámka o zaúčtování) 
- datum a podpis pracovníka, který upravil vyúčtování 
- datum a podpis příjemce (průkaz totožnosti) 
- datum a podpis pokladníka 
- schválil (datum a podpis) 
Další 
- průběh pracovní cesty (datum, odjezd a příjem, hodiny, dopravní prostředek, ujetá vzdálenost) 
- stravné 
- náhrady za použití soukromého vozidla 
- přehled náhrad 
- vyúčtování (záloha, cestovní náhrady, zaokrouhlení, doplaceno) 
- prohlášení správnosti údajů 
- datum a podpis účtovatele 
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4. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti odborné praxe 
Teoretické znalosti jsem čerpal z konzultací s p. Šarmanovou, která mi poskytovala informace po 
celou dobu praxe a čtením dokumentací k jednotlivým IS, a proto neuvádím žádné studijní prameny. 
Tyto znalosti jsme pak zúročil v praktickém  zpracování dvou procesních analýz a zadání pro výběr 
informačního systému. 
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5. Scházející znalosti či dovednosti odborné praxe 
Z odborné praxe jsem si odnesl spoustu znalostí a dovedností. Bohužel zpracování procesní analýzy a 
zadání pro výběr ERP sytému je velice časově náročné a na další bod praxe vyhodnocovaní cenových 
nabídek dodavatelů ERP nezůstal čas. 
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6. Dosažené výsledky odborné praxe a její celkové zhodnocení 
V průběhu odborné praxe ve firmě Pro-IT na pozici konzultanta jsem se dozvěděl spoustu informací o 
informačních systémech na trhu, postupu tvorby procesní analýzy a  zpracování zadání pro výběr IS. 
Informace o IS jsem se pokusil aplikoval na dvě zadání pro výběr informačního systému. Zadání pro 
výběr IS jsem zpracovával poprvé. Dle konzultanta bakalářské práce jsem nezpracoval nejvhodnější  
návrh IS. Z časových důvodů již nebylo možné zadání pro výběr IS přepracovat. Přesto bych 
odbornou praxi hodnotil jako velice dobrou zkušenost před výběrem zaměstnání. Získal jsem opravdu 
cenné informace z oblasti konzultace. 
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