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1. ÚVOD 

 

 V současné době je na systém řízení podniku kladena integrující úloha a je tak velice 

důležité zvolit vhodnou strategii, od které se následně odvíjí výsledná prosperita a chod 

celého podniku. 

 Téma „Návrh systému řízení dopravního podniku s využitím ITS“ jsem si zvolil, 

protože implementace této problematiky do praxe je v současné době nezbytná pro zvýšení 

efektivnosti a udržení konkurenceschopnosti na trhu u všech dopravních firem a to nejen 

v České republice. 

 Pro zpracování mé diplomové práce byla vybrána firma Veolia Transport Morava a.s., 

hlavně z důvodu její dlouholeté tradice v osobní autobusové dopravě, ale také díky působnosti 

v našem regionu. 

 Cílem této práce je provést analýzu současného stavu v dopravní firmě střední úrovně, 

provozující svou činnost na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje, částečně 

působící i na území kraje Zlínského a Pardubického. 

 V teoretické části jsou obecně popsány nutné základní body týkající se systému řízení 

v dopravním podniku a jiné související pojmy, poté je provedena analýza současných 

informačních podsystémů ve vybrané firmě. 

 V návrhové části je nastíněn návrh modelu řízení, který by měl vést k vytvoření 

propracovanějšího a jednotnějšího prostředí pro provozování veřejné osobní dopravy na 

daném území za pomoci inovace odbavovacího systému, dále potom model řízení, pomocí 

něhož by mělo dojít k digitalizaci, oběhu a archivaci účetních dokladů (došlých faktur) dle 

nastavených procesů v elektronické podobě (work-flow) v dané firmě. Tyto návrhy by měly 

sloužit jako nástroj ke zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti firmy Veolia Transport 

Morava a.s. 

 Součástí návrhové části je i hodnocení efektivnosti investic dílčích návrhů a pomocí 

metod hodnocení investic je učiněno rozhodnutí, zda jednotlivé návrhy řešení budou výhodné 

z pohledu budoucích výnosů či nikoliv. 
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2. ANALÝZA ČINNOSTI PODNIKU  

 

 Pro zpracování tématu této diplomové práce byla vybrána firma Veolia Transport 

Morava a.s., která provozuje osobní autobusovou dopravu na území Olomouckého a 

Moravskoslezského kraje, částečně působí i na území kraje Zlínského a Pardubického. 

Zajišťuje provoz 4 mezinárodních a 13 dálkových linek, 49 linek MHD a 400 příměstských 

linek. Veškeré služby, které firma provádí, jsou certifikovány podle norem ISO 9001:2000, 

ISO 9000. 

 

 

 

Obrázek 1: Mapa působnosti firmy Veolia Transport Morava a.s. 
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2.1 Popis činnosti firmy Veolia Transport Morava a.s. 

Veolia Transport Morava a.s. je členem skupiny Veolia, která je součástí Veolia 

Environnement, jež působí prostřednictvím dceřiných divizí v oblasti dopravních služeb, 

nakládání s odpady, vodohospodářství a energetiky.  

Firma ke dni 1.2.2009 zaměstnávala 1 400 zaměstnanců a pro zajištění potřebných 

služeb v oblasti dopravy disponovala vozidlovým parkem o velikosti 816 autobusů. 

Základními činnostmi společnosti jsou:  

• pravidelná příměstská osobní doprava – ta je zajištěna pomocí 400 linek a jedná se o 

přepravu mezi jednotlivými přilehlými městy daného regionu, kde jsou jednotlivé 

přepravní služby nabízeny dle předem stanovených a vyhlášených podmínek, které 

musí být za všech okolností dodržovány, 

• městská hromadná doprava – firma se podílí na přepravě osob a zavazadel na území 

města Přerov, Zábřeh, Šumperk, Krnov, Třinec, Český Těšín, Bruntál, Studénka a to 

prostřednictvím 49 linek, 

• vnitrostátní dálková doprava – jedná se o přepravu osob a zavazadel na větší 

vzdálenost, kde jsou kladeny nároky na vyšší kvalitu, rychlost a pohodlí, v současnosti 

je zajištěna 13 linkami, 

• mezinárodní autobusová doprava – pod tímto pojmem se rozumí přeprava osob a 

zavazadel, kde výchozí a cílové místo leží na území dvou různých států nebo jsou tyto 

místa na území téhož státu, ale alespoň část přepravy se uskutečňuje na území jiného 

státu, v současnosti má firma v provozu 4 takové linky, 

• příležitostná osobní doprava – ta probíhá za účelem přepravy skupiny cestujících 

vytvořené z podnětu zákazníka nebo samotného dopravce, 

• smluvní doprava zaměstnanců – jedná se o vyhrazenou přepravu zaměstnanců pro 

významné firmy v regionu na smluvním základě, 

• drážní doprava – firma je provozovatelem regionální drážní dopravy na trati Železnice 

Desná, která je majetkem Svazku obcí údolí Desné, platí zde tarif a smluvní přepravní 

podmínky IDSOK, 

• provozování integrovaných dopravních systémů – firma provozuje a podporuje tyto 

systémy za účelem vytvoření a zajištění takového systému hromadné osobní dopravy, 
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který optimálně zajistí přepravní potřeby osob daného regionu při daných 

ekonomických možnostech, konkrétně se jedná o Integrovaný dopravní systém 

Olomouckého kraje (IDSOK), Moravskoslezského kraje (ODIS), Třineckého regionu 

(IDS). 

Dále tato firma nabízí dopravní služby, jako jsou např.: prodej jízdenek na 

mezinárodní autobusové linky, prodej letenek, prodej lodních a trajektových lístků a další. 

Dané doplňkové dopravní služby jsou poskytovány prostřednictvím vlastního Centra 

zákaznických služeb.  

Vyšší kvalitativní úroveň všech poskytovaných služeb dané společnosti je zajištěna 

pomocí normy ČSN EN 13816, která se zabývá požadavky v oblasti veřejné přepravy osob. 

Firma Veolia Transport Morava a.s. má ve svém vlastnictví pouze autobusy, řidiče, 

licence k provozování přepravních služeb a nezbytnou kancelářskou techniku. V pronájmu má 

potom veškeré budovy, které pro chod potřebuje. Opravárenské a jiné servisní úkony jsou 

plně outsourcovány. Vzhledem k tomu, že firma nedisponuje ani žádnou větší centrální 

garáží, je nucena z velké části parkovat své autobusy na místech, kde začínají popřípadě končí 

jejich pracovní výkony. Tyto faktory tak kladou velký důraz na propracovanost informačního 

systému, který musí být schopen zajistit, pokud možno, bezproblémové řízení celé 

společnosti. 

Podrobnější analýza je provedena v následující kapitole, kde jsou pomocí SWOT 

analýzy zobrazeny silné a slabé stránky, ale také možné příležitosti i ohrožení, která mohou ať 

už pozitivně nebo negativně ovlivnit činnost společnosti. 
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2.2 Analýza činnosti společnosti 

  

V rámci diplomové práce byla provedena SWOT analýza. Ta přispěla 

ke komplexnějšímu vyhodnocení činnosti provozovaných dceřiných společností, poukázala 

jednak na možné nedostatky, které by mohly způsobit zhoršení postavení společnosti na trhu, 

tak i na případné možnosti a způsoby, které by mohly vést ke zvýšení konkurenceschopnosti a 

upevnění pozice dané společnosti na trhu nejen na území ČR. Výstupem této analýzy je 

soustředěnost na odstranění nežádoucích faktorů tak, aby se minimalizovaly případné 

nedostatky a ohrožení. 

 SWOT analýza je znázorněna v tabulce 1: 

Tabulka 1: SWOT analýza 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• dosavadní postavení na trhu; 
• velké množství nabízených služeb; 
• dlouholetá tradice; 
• vysoce kvalifikovaní pracovníci; 
• konkurenceschopný vozidlový park; 

• nemá ve vlastnictví prostory, budovy,  
  garáže, …; 
• nevyužívání systému elektronického 
  odbavování; 
• nevyužívání moderních technologií 
  (work-flow). 

Příležitosti Ohrožení 

• prostředky pro využívání systému 
  elektronického odbavování; 
• možnost centralizace ekonomických 
  aktivit a personálního oddělení v celém 
  koncernu Veolia; 
• rozšíření reklamních aktivit; 
• možnost získání dotace z EU na tvorbu 
  nových pracovních míst; 
• úspora mzdových nákladů. 

• nepřistoupení dopravců na nutnou 
  podmínku týkající se zavedení nové 
  koncepce odbavovacího systému; 
• ekonomická krize. 

Z provedené analýzy vyplývá, že je zapotřebí soustředit pozornost na možné využití 

moderních IS v oblasti systému řízení společnosti. 
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2.3 Historie společnosti 

Veolia Transport Morava a.s. kontinuálně navazuje na zkušenosti své zakladatelské 

společnosti ČSAD Ostrava a.s. v oblasti silniční přepravy osob a nákladu. Opírá se o detailní 

znalosti potřeb svých zákazníků, týmu vzdělaných, vysoce kvalifikovaných a motivovaných 

pracovníků. 

 2.3.1 Historický přehled 

r. 1949 - založení národního podniku ČSAD Ostrava pro přepravu osob a nákladu 

r. 1993 - privatizace společnosti a vznik ČSAD Ostrava a.s. 

r. 1998 - zavedení systému řízení kvality dle norem řady ISO 9000 při provozování 

               mezinárodních autobusových linek  

r. 1999 - vyčlenění části podniku - osobní doprava do společnosti ČSAD BUS 

              Ostrava a.s.; kapitálový vstup Connex Transport AB 

r. 2001 - zavedení systému řízení kvality dle norem řady ISO 9000 při provozování 

              vnitrostátní a zahraniční autobusové dopravy  

r. 2002 - změna názvu firmy na Connex Morava a.s., zahájení provozování drážní 

              dopravy 

r. 2005 - zavedení systému řízení kvality dle norem řady ISO 9000 při provozování 

              drážní dopravy 

r. 2008 - změna názvu firmy na Veolia Transport Morava a.s., fúze se společností 

              BUS Slezsko a.s. 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ŘÍZENÍ PODNIKU 

 

Celková organizace a řízení firmy Veolia Transport Morava a.s. podléhá normě ISO 

9001:2000. 

 

3.1 Základní organizační schéma firmy 

 

Firma Veolia Transport Morava a.s. je akciovou společností. V čele podniku stojí 

generální ředitel, který řídí společnost prostřednictvím ředitelů jednotlivých odborů, jak je 

vidět v příloze 1.   

 

Řízení probíhá pomocí jednotlivých odborů: 

 

• ekonomický odbor – řeší a zabezpečuje všechny hospodářské a dopravně plánovací 

úkoly společnosti jako celku, jehož součástí jsou např.: finanční oddělení, daňové 

oddělení a referáty účtáren jednotlivých obvodů, 

• personální odbor – tento úsek se zabývá výběrem, vzděláváním, rozvojem, 

odměňováním a motivací zaměstnanců, patří sem např.: centrum dopravní psychologie a 

vzdělávání, personální oddělení atd., 

• obchodní odbor – ten zajišťuje dopravní marketing, pokladní činnost, licenční činnost, 

reklamu a dohled nad jednotlivými obchodními oblastmi jako jsou: Olomouc, Přerov, 

Šumperk, Jeseník, Ostrava, Nový Jičín, Bruntál, Třinec, 

• provozní odbor – zabezpečuje realizaci výkonů, dopravních a přepravních 

služeb, zajišťuje údržbu a opravy vozidel, dále zabezpečuje strategii a rozvoj dopravy, 

řízení a kontrolu dopravy a přepravy, daný odbor je opět pro oblasti: Olomouc, Přerov, 

Šumperk, Jeseník, Ostrava, Nový Jičín, Bruntál, Třinec, 

• odbor železniční dopravy a cestovního ruchu – řeší provoz železniční dopravy 

v obchodní i provozní oblasti.  
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3.2 Způsob organizace a řízení firmy 

 

 Způsob organizace a řízení dané firmy závisí na zvolení vhodné strategie, která tvoří 

základ celého systému řízení.  

3.2.1 Strategické (vrcholové) řízení  

Z hlediska dlouhodobé strategie se firma orientuje na soustavnou inovaci 

manažerských praktik, metod a nástrojů. 

Dlouhodobá strategie řídí daný podnik jako celek a usiluje o vzájemné skloubení jeho 

jednotlivých subsystémů. Řízení se zaměřuje především na snižování nevyužitého kapitálu 

(zásoby pohonných hmot, olejů, náhradních dílů, pneumatik, málo využívaných vozidel). 

Výsledky průběžné analýzy požadavků trhu jsou implementovány do řídících procesů.  

Analýza aktivit, vnějších a vnitřních podmínek a potřeb zákazníka je dlouhodobě 

směřována zejména na: 

 

- odvození klíčových parametrů pro hodnocení trhu a jejich relativní vazby, 

- odvození klíčových parametrů konkurenceschopnosti a jejich relativní vazby, 

- hodnocení trhu, 

- hodnocení vlastní konkurenční pozice, 

- analýzu tržního postavení, 

- rozhodování o klíčových obchodních případech a strategických cílech. 

 

Ke dříve využívaným klíčovým faktorům (zvyšování kvality, zvyšování rychlosti – 

zkracování času, snižování nákladů) přibyla orientace na rychlost reakce (operativní řízení), 

přizpůsobivost a minimalizaci zdrojů. Tato metodika má výrazný dlouhodobý vliv na úroveň 

efektivity a konkurenceschopnosti, řeší zároveň rozpor mezi dynamikou procesů a flexibilní 

potřebou aktiv. 
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Obrázek 2: Vývoj klíčových faktorů v dopravě [7] 

     

Pro potřeby rozhodovacích činností je zpracován katalog procesů, který je základem 

pro postupné zavádění work-flow (el. způsobu distribuce dokumentů). V první fázi se jedná 

především o ekonomický odbor, konkrétněji finanční účetnictví, s pozdějším možným 

rozvinutím i do jiných odvětví jako je např. personalistika, mzdové účetnictví atd.  

Vzhledem k faktu, že se jedná o firmu se 100% zahraniční účastí, je třeba dodržovat 

přesně stanovené uzávěrkové termíny došlých faktur. Měsíční uzávěrka bývá vždy ve třetí 

kalendářní den v měsíci, roční uzávěrka pak bývá vždy v pátý kalendářní den v roce. Oběh 

došlých faktur je v současné době uskutečňován pomocí tzv. pytlové pošty (fyzický převoz 

účetních dokladů autobusy). Tento systém řízení je velmi časově náročný a díky negativnímu 

působení lidského faktoru dochází ke komplikacím v dodržování přesně stanovených 

závazků. Proto je navržena přednostně ve finančním účetnictví implementace work-flow, kde 

by mělo dojít k extrémnímu zkrácení uzávěrkových termínů a bylo by tak možné blížit se 

k reálným časům. Daná problematika bude podrobněji nastíněna v kapitole 5.2. 
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Mezi vhodně zvolenou strategii podniku patří také nižší úroveň řízení a to řízení 

operativní.  

3.2.2 Operativní (dispečerské) řízení  

Je charakterizováno jako řízení taktické, krátkodobé a zřizuje se za účelem včasného a 

pružného reagování na danou situaci. Pomocí dostupných prostředků je potom snahou učinit 

taková opatření, které v krátkém časovém horizontu pomohou odstranit nebo alespoň částečně 

eliminovat negativní události.  

 

Dispečerské řízení se zabývá např.: 

 

• změnami obsazování řidičů, 

• změnami v trase linky v případě vzniku kongescí, dopravních nehod nebo 

  rekonstrukce vozovky, 

• změnami v určení vozidel na přepravu v případě např.: poruchy nebo 

   nevyhovujícího technického stavu. 

 

Problematika operativního řízení nebude již řešena v rámci této diplomové práce.  

 

3.3 Popis informačního systému  

 

 Na základě požadavků pro správný chod dané firmy je zapotřebí takové informační 

prostředí, které je schopno vybírat, shromažďovat, vyhodnocovat a dále přenášet potřebné 

informace tak, aby bylo zajištěno adekvátní řízení celé společnosti a také pružné reagování na 

případné kolizní situace.  

Než však dojde k samotnému popisu daného informačního prostředí, považuji za 

nezbytné zmínit se o využívaném HW společnosti, neboť se jedná o velice důležitý pracovní 

prostředek podporující řízení společnosti Veolia Transport Morava a.s., který musí být 

schopen svými parametry splňovat odpovídající požadavky. 
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Tabulka 2: Přehled současného používaného HW 

Druh Počet 
Průměrné stáří   

(v letech) 
Stáří nejstaršího kusu  

(v letech) 

Databázový server 4 2,5 4 

Doménový server 1 - 4 

Exchange server 1 - 1 

Aplikační server 1 - 1 

SQL server 1 - 1 

Pracovní stanice 136 3,5 5 

Notebook 14 2,5 5 
 

Na základě výše zmíněné vybavenosti HW dané firmy tak lze odpovídajícím 

způsobem realizovat řízení pomocí informačních systémů. Ty jsou nedílnou součástí celého 

řízení  podniku a svými funkcemi musí být schopny získávat, zpracovávat a poskytovat 

spolehlivé informace jednotlivým složkám a to v požadované kvalitě, kvantitě, ve správný čas 

a také v potřebné formě. 

Mezi základní informační prostředky výše zmíněné firmy patří: 

 

- IS firmy ISIT a. s. (ISAD, post-relační databáze Caché) 

- Ostatní software (FareOn, standardní balíčky programů Microsoft Office, 

TachoAnalyzer) 

 

3.3.1 IS firmy ISIT a. s. 

 Jedná se o dodavatele IS, který vznikl postupnou reorganizací odboru v oblasti 

informační technologie ve společnosti ČSAD a pod novým názvem outsourcingovým 

způsobem zajišťuje komplexní vývoj a správu IS. Informační systém je orientován na odvětví 

činností v oblasti silniční a nákladní dopravy. 

 Daná společnost nabízí a spravuje informační systém ISAD, který je možno chápat 

jako otevřený a postupně se dále rozvíjející dle jednotlivých požadavků zákazníků. Principem 

IS ISAD je modulárně pokrývat veškeré potřeby velké, střední nebo i malé společnosti. 

Jednotlivé moduly tak jsou schopny pokrýt oblast osobní (jízdní řády atd.), nákladní 

(dispečink, hospodářské listy vozidel atd.) a ekonomickou (účetnictví, fakturace atd.). 
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Informační systém ISAD využívá post-relační, objektově orientované databázové prostředí 

Caché (viz. kapitola 3.3.2), které je v současnosti v reálném provozu nasazováno v platformě 

Windows Server 2003. Veškeré klientské stanice jsou pak provázány na platformě Windows 

XP, komunikace klient – server je tak zabezpečena pomocí nejmodernějších informačních 

technologií. 

V současné době společnost ISIT a. s. dodavatelským způsobem spravuje pro firmu 

Veolia Transport Morava a.s. převážnou část používaného SW. Nejvyužívanějšími 

poskytovanými službami jsou: 

 

- implementace, servis a údržba IS u dané firmy, 

- vývoj, tvorba a údržba aplikačního programového vybavení, 

- školení, konzultace, prezentace. 

 

3.3.2 Post-relační databázové prostředí Caché 

 V současné době firma Veolia Transport Morava a.s. využívá pro své organizační a 

řídící potřeby databázi Caché od společnosti InterSystems. 

  Jedná se o mimořádně výkonnou databázovou technologii nové generace. Jako post-

relační databáze kombinuje objektovou databázi, vysoce výkonný jazyk SQL (dotazovací 

jazyk zavedený v rámci relační technologie) a rychlý přístup k vícerozměrným datům. 

Databáze Caché umožňuje modelovat data pomocí tzv. relačních tabulek nebo novější 

technologií jako je tzv. modelování pomocí objektů. 

Mezi největší výhody databáze Caché patří bezesporu velká výkonnost a možnost 

rozšiřování jednotlivých aplikací tak, aby sloužily, pokud možno, co nejvíce uživatelům bez 

ztráty rychlosti.  

 

Databáze Caché slouží jako úložiště dat a zároveň také jako základ pro zpracování 

modulů, které jsou potřebné nejen pro řízení autobusové dopravy, ale především pro řízení 

celé společnosti Veolia Transport Morava a.s.. 
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Jednotlivé moduly pracující v post-relační databázi Caché: 

 

�        MIS 

�  Personalistika 

�  Pokladna 

�  Mzdy a platy 

�  Srážky z mezd 

� Účetnictví 

�  Investiční majetek 

�  MTZ  

�  Normování spotřeby PHM 

� Osobní doprava 

� Zákazník 

�  Ostatní faktury vydané 

�  Hospodářské listy vozidel 

� Plánování údržby 

� Odbavovací zařízení USV 24C 

� Jízdní řády 

� Datové sklady 

� Rezervační systém pro Skibusy a cyklobusy 

� Elektronické podání na PVS 

� EPO, ELDP 

 

Výše zmíněné moduly jsou v databázi Caché implementovány tak, aby byla zajištěna 

jejich provázanost s Manažerským informačním systémem. Tento informační systém je 

primárně určen ke zpracovávání a vyhodnocování jednotlivých informací z databáze. Tyto 

informace jsou následně přetransformovány do přehlednějších forem, jako jsou např. tabulky, 

grafy atd. MIS slouží k celkovému zkvalitnění organizace práce a v neposlední řadě také 

k celkovému zefektivnění systému řízení.  
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Obrázek 3: Znázornění modulů pracujících v post-relační databázi Caché a nezávislých 
modulů 
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Při výběru vhodné databáze společnosti se vycházelo z porovnání obdobného 

informačního prostředí Oracle, které je však v procesu zpracování extrémního množství dat 

výrazně pomalejší než databáze Caché. 

Jedním z rozhodujících faktorů, proč dala firma Veolia Transport Morava a.s. přednost 

post-relační databázi Caché, je také díky možnosti tzv. indexování bitovými mapami, které je 

sice již dlouho využíváno ke zrychlenému vyhledávání v systémech datových skladů, avšak 

nedostatečná výkonnost při operacích aktualizace bránila jeho vyžití v aplikacích 

s transakčním zpracováním. Proto bylo potřeba reagovat na rostoucí potřebu analýz v reálném 

čase, které využívají složité dotazy pracující s živými daty. Tyto faktory nakonec přiměly 

společnost Veolia Transport Morava a.s. k tomu, že byla ve výběru dána přednost systému 

Caché, který svou novou technologií transakčního indexování bitovou mapou výraznou 

měrou přispěl ke zvýšení výkonnosti při aktualizacích. 

V následující tabulce jsou znázorněny jednotlivé rozdílové výkonnosti mezi Caché a 

Oracle: 

Tabulka 3: Rozdílové výkonnosti mezi Caché a Oracle 

Úloha 

Oracle Caché 
Poměr doby provozu 
mezi Oracle a Caché 

Uplynulý 
čas [min] 

Počet 
záznamů 

Uplynulý 
čas [min] 

Počet 
záznamů 

ukládání 
…. 138 927,857 6 927,857 23:01 

ukládání a 
filtrování 

…. 245 90,349 23 90,349 10:01 

generování 
… 168 1,018,216 24 1,018,216 7:01 

generování 
skutečné 
tabulky 890 1,018,216 233 1,018,216 4:01 
celkový 
čas 

zatížení 
filtrování 

dat 1441  286  5:01 
 



Bc. Václav Plhák                                                                                                             Diplomová práce 

19 

 

3.3.3 Ostatní software  

Do této oblasti lze zařadit tzv. doplňkový SW, ve kterém je možno zpracovat analýzu 

dat ve třídění, které není schopen poskytnout informační systém ISAD firmy ISIT a.s. 

 

IS FareOn 

 

K velice důležitým systémům, které jsou nezávislé na databázi Caché, patří informační 

systém FareOn. 

Jedná se o komplexní odbavovací systém, který zajišťuje velké množství služeb pro 

cestující v oblasti odbavení a současně provozovateli poskytuje zabezpečení a úplnou správu 

systému. Odbavení cestujících probíhá buď pomocí klasických papírových jízdenek, 

zakoupených v dopravních prostředcích, předprodejních místech nebo v automatech, případně 

na „elektronických“ cestovních dokladech založených na bázi bezkontaktních čipových karet. 

Nejčastějším využitím čipové karty je její použití jako časová jízdenka nebo „elektronická“ 

peněženka.  

Na základě skutečnosti, že daný IS není dosud plně využíván a to i přesto, že 

v minulosti do něj byly investovány nemalé finanční prostředky, navrhuji provést taková 

opatření, která by pomohlo tento nedostatek odstranit. Dalšími negativními vlivy, proč daný 

systém nepracuje tak, jak má, je obtížná komunikace se zřizovateli, nejednotnost 

odbavovacích systémů a obtížná schopnost komunikace s již existujícími clearingovými 

centry. Proto je v současné době odbavování pomocí bezkontaktních čipových karet u firmy 

Veolia Transport a.s. velice složité a značně omezené. 

V kapitole 5.1 bude navržen model, který by měl svojí podstatou stanovit jednotné a 

komplexní řešení daného problému, a následné zapracování tohoto modelu do současného 

systému řízení. 
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Další doplňkový SW 

 

Zde lze zařadit programy potřebné k vykonávání každodenní kancelářské práce, kterou 

zabezpečují standardní balíčky programů Microsoft Office a blíže pak produkty:  

 

- Microsoft Word, který slouží převážně pro obchodní korespondenci, 

- Microsoft Excel, ten slouží především pro tvorbu různých grafů a tabulek, 

- Microsoft PowerPoint, který zajišťuje tvorbu podnikových prezentací, 

- Microsoft Outlook 2003, jedná se o emailovou službu, případně sdílení firemní a 

veřejné složky 

- CorelDraw pro tvorbu reklamních materiálů. 

 

Dále produkty: 

 

- Episerver 4.61 pro tvorbu a údržbu webových stránek, 

- USV 24C údržba a programování odbavovacích zařízení, informační tabule 

- TachoAnalyzer, tento program slouží k analýzám pracovních dob řidiče na základě dat 

obsažených na kotoučcích tachografů a čipových kartách tachografů.  
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4. TEORETICKÁ VÝCHODISKA SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

 

 Řízení podniku je do značné míry ovlivněno zvolením správné strategie. Strategii 

podniku je možno chápat jako interaktivní, stále živý a postupně neustále upřednostňovaný 

proces, který vytváří podmínky pro rychlé reakce na nově vznikající skutečnosti a omezování 

nežádoucích vlivů [1]. 

 

4.1 Úrovně řízení 

  

Strategie podniku tvoří základ celého systému řízení a podílejí se na něm nejrůznější 

články podniku. Rozlišujeme dvě úrovně řízení a to: 

 

- strategické (vrcholové) řízení, 

- operativní řízení. 

4.1.1 Strategické (vrcholové) řízení 

 Strategické řízení usiluje především o vzájemné skloubení jeho jednotlivých 

subsystémů. Určuje také vrcholově strategické cíle a rozhoduje o strategických operacích tak, 

aby byly zajištěny mezi jednotlivými podnikovými procesy vztahy, které by měly docílit 

splnění strategického cíle. 

 

Mezi hlavní funkce strategického řízení patří: 

 

- analýzy strategických záměrů celého podniku, 

- aktualizace systému řízení, 

- plánování investic, 

- řízení vztahů s externími partnery, 

- zajišťování trvalé informovanosti všech pracovníků podniku, které je zprostředkováno 

pomocí systému ISO. 
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4.1.2 Operativní řízení 

Toto řízení se provádí na nižších úrovních daného podniku a zajišťuje realizaci operací 

v oblasti nákupu, prodeje, personální práce a dalších podnikových činností. 

Dále také stanovuje postupy a prostředky vedoucí k nejefektivnějším realizacím 

strategických cílů. Řízení na této úrovni bývá většinou dotaženo do nejmenších detailů a 

vztahuje se k nejkratším časovým úsekům (dnům, hodinám a v některých případech i k 

minutám). Základem tohoto řízení je plán. 

 

4.2 Nástroje řízení 

 

Jsou to prostředky, které se používají na dosažení určitého cíle, prostřednictvím 

kterého se působí na řízenou složku. Ty se potom projevují ve všech sférách řízení, jako jsou 

např.: organizační, provozně technická, technologická, ekonomická [5]. 

 

4.3 Metody řízení 

 

Pod tímto pojmem se rozumí způsob používání nástrojů řízení. Daná metoda by měla 

být schopna reagovat na konkrétní situace a na změny v provozně technických, 

technologických a ekonomických podmínkách [5]. 

 

Metody řízení mohou být: 

                                           1) přímé, 

                                           2) nepřímé. 

4.3.1 Přímé metody řízení 

Ty v dopravě představují řízení přikazovací, omezující, zakazující ve formě norem, 

pravidel, dopravních a přepravních řádů atd. Pro toto řízení je základem plán, který zajišťuje 

usměrňování řízeného objektu řídícím subjektem. 
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Firma Veolia Transport Morava a.s. využívá systém řízení dle normy ISO. Jedná se o 

mezinárodní normy, vydávané International Organization for Standardization (Mezinárodní 

organizace pro normalizaci - organizace koordinující normalizační technické činnosti v 

mezinárodním měřítku k usnadnění spolupráce v oblasti vědy, techniky a hospodářství). 

Jednotlivé normy se vztahují k různým systémům řízení (např. organizace, bezpečnosti, atd.). 

4.3.2 Nepřímé metody řízení 

 Nepřímé řízení představuje určení rámcových podmínek a ukazatelů činnosti řízené 

složky – jedná se o řízení ekonomické. To obsahuje prvky, které jsou nedílnou součástí 

každého podnikání a patří sem např.: finanční řízení, řízení nákladů, investičního 

rozhodování, finanční analýza apod.[5]. 

 

 Proto, aby bylo dosaženo správného, a pokud možno bezchybného řízení, je třeba 

dodržet přesně vymezený sled toku informací. Z tohoto důvodu je třeba se zmínit o cyklu 

řízení.   

 

Cyklus řízení lze rozložit do těchto uvedených fází: 

 

1. sběr informací, 

2. zpracování informací, 

3. rozbor zpracovaných informací, 

4. rozhodování, 

5. ovlivňování, 

6. kontrola. 
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Obrázek 4: Informační tok mezi jednotlivými fázemi 

 

Názorný příklad cyklu řízení je patrný i na odbavovacím systému FareOn, kde je 

informační tok následující: 

 

Příprava dat – a to takových dat, které jsou nezbytné pro výdej jízdenek a jsou specifické 

pro jednotlivé dopravce. Mezi taková data bezpochyby patří např.: jméno řidiče, název 

zastávky, číslo linky, spoje, ceny dle jednotlivých tarifů atd. 

Generování vstupních dat – generace probíhá na základě připravených dat, která jsou 

uvedena v předchozím odstavci, je vhodné je naformátovat tak, aby odpovídaly tomuto 

odbavovacímu zařízení. 

Zpracování provozních dat – data, která jsou vygenerována v odbavovacím zařízení jsou 

dále vyhodnocována a vkládána do různých přehledů a sestav, posléze se k nim přidávají další 

data, jako jsou např.: autobusy, prázdniny, svátky atd. a na základě tohoto zpracování lze určit 

informace, které se týkají provozu jednotlivých odbavovacích zařízení (přehledy o vozidle). 
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Distribuce dat z/do vozidla – probíhá prostřednictvím technologie GPRS, která je 

založena na posílání malých balíčků informací (paketů). Pakety představují skupinu instrukcí 

nebo dat, které jsou předávány mezi jednotlivými uzly jako jeden celek. 

Monitorování stavu zařízení – tzn., že musí být zajištěna možnost sledování 

jednotlivých odbavovacích zařízení 

Správa předprodejních míst – zde se uvažuje s takovými činnostmi, které souvisejí 

s prodejem a evidencí BČK. 

Mezi důležité teoretické pojmy lze také označit tzv. outsourcing, o kterém je zmínka 

především v souvislosti se zajištěním a využíváním cizích zdrojů a činností při současném 

řízení daného podniku. 

 

4.4 Outsourcing 

 

 Jedná se o využívání cizích (externích) zdrojů pro činnosti, které byly do současné 

doby zajišťovány vlastními podnikovými zdroji (lidé, zařízení atd.). Díky zlevnění a 

zkvalitnění datových tras je tak možné velkou část výpočetního střediska daného podniku 

převést do outsourcingového centra, které může být umístěno mimo tento podnik. 

Proč právě outsourcing? Je to především z následujících důvodů:  

- snížení nákladů/investic na provoz informačního systému, 

- trvalý přístup k novým technologiím, protože outsourcingová firma nabízí sdílení 

informací, které si firma Veolia Transport Morava a.s. nemůže v současné době sama 

pořídit, 

-  trvalé získávání a zapojování odborníků v informatice. 

Vzhledem k tomu, že je outsourcing značně odlišný od běžně využívaných 

dodavatelsko-odběratelských vztahů, které jsou definovány obchodním nebo občanským 

zákoníkem, mohou nastat určitá specifická rizika, které sebou outsourcing nese.  
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Specifické rizika užití outsourcingu: 

- možnost zneužití dat, 

- možný vznik závislosti na poskytovateli, 

- změna okolních podmínek během dlouhodobého vztahu, 

- konflikt různých podnikatelských kultur. 

 

Na základě objasnění činnosti dané firmy, po provedené analýze současného systému 

řízení, vysvětlení důležitých pojmů a po odhalení jistých nedostatků, lze přistoupit k návrhové 

části, kde budou navrženy taková opatření, pomocí kterých by mělo dojít k minimalizaci 

negativních faktorů a ohrožení působící na systém řízení ve společnosti Veolia Transport 

Morava a.s. 



Bc. Václav Plhák                                                                                                             Diplomová práce 

27 

 

5. NÁVRH ŘEŠENÍ 
 

 Na základě analýzy, kterou jsem u firmy Veolia Transport a.s. provedl, jsem dospěl 

k názoru, že by bylo žádoucí odpovídajícím způsobem upravit stávající stav informačního 

systému, pomocí kterého by se zvýšila jak celková efektivita práce, tak i kultura cestování 

prostřednictvím moderních prvků odbavovacího systému, které by tak výraznou měrou 

přispěli ke zvýšení konkurenceschopnosti dané firmy. K tomu by měly výraznou měrou 

přispět následující návrhy v oblasti: 

 

- čipových karet, 

- work-flow. 

 

5.1 Problematika návrhu v oblasti čipových karet 

 

Vzhledem k tomu, že firma Veolia Transport Morava a.s. je v současné době 

největším autobusovým dopravcem v ČR a na základě analýzy, vykonané v dané firmě, jsem 

dospěl k názoru, že by mělo dojít k výraznější modernizaci odbavování cestujících. Daná 

problematika se týká moderního kartového systému, který pomocí platebního prostředku 

v podání bezkontaktních čipových karet (BČK) umožňuje komplexní platební služby a to 

nejen v oblasti přepravy. 

Do současné doby bylo možné, implementaci kartového systému realizovat a řídit u 

provozovatele dodavatelem odbavovacího systému. Tato implementace se sice může jevit 

z pohledu provozovatele jako nejjednodušší způsob, ale skrývá v sobě řadu nevýhod, jak 

tomu ukazuje dlouhodobá praxe. Mezi největší nevýhody patří značně omezená možnost 

integrace s různými systémy, která zajišťuje jeho další rozvoj. 

 

 

 

 



Bc. Václav Plhák                                                                                                             Diplomová práce 

28 

 

Na základě této skutečnosti navrhuji implementaci moderního kartového systému, 

který bude „oddělen“ od odbavovacího systému, což přináší provozovateli následující 

výhody: 

- interoperabilita – to znamená snadnou propojitelnost s jinými kartovými systémy, 

- multiaplikační prostředí – tzn., že karta může být využita v různých aplikacích, 

nejenom při přepravě (kultura, parkování, obchody atd.), 

- větší otevřenost systému pro různé dodavatele odbavovací techniky, která zajistí vyšší 

míru konkurenčního prostředí, což může vést k lepším podmínkám pro samotné 

provozovatele, 

- vyšší míru bezpečnosti citlivých dat z karet držitelů. 

Tento zvolený způsob odbavování by tak byl kompatibilní s kartovými systémy 

využívanými nejen u dopravců v České republice (Plzeň, Praha, Moravskoslezský kraj, České 

dráhy, …), ale také v Evropě (Oyster Card, Calipso systémy atd.) a to by znamenalo, že daný 

cestující by mohl neomezeně využívat přepravní služby a kombinaci přeprav od různých 

dopravců, kteří jsou provozovatelem moderního kartového odbavování. 

5.1.1 Základní prvky kartového systému 

Mezi základní prvky moderního kartového systému patří: 

- SAM moduly, 

- Backoffice, 

- Bezkontaktní čipové karty. 

SAM moduly 

 Vzhledem k tomu, že veškerá citlivá data bývají v držení dodavatele odbavovacích 

systémů, což přináší provozovateli komplikace v případech, kdy se rozhodne změnit 

dodavatele, a nebo když příslušný využívaný systém uvažuje propojit s jiným kartovým 

systémem, je potřeba tato data bezpečně ukládat jinak. 

Za tímto účelem se využívá SAM modul. Je to obdoba SIM karty pro mobilní telefony 

sloužící k bezpečnému ukládání citlivých dat. Je umístěn v každém zařízení, které pracuje s 

čipovou kartou. Samozřejmě takové zařízení musí se SAM modulem komunikovat a to je 
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zajištěno pomocí přesného zadání, které se nazývá Manuál SAM. V Manuálu najde příslušný 

výrobce veškeré potřebné údaje a informace k implementaci do konkrétních zařízení. Výrobní 

technologii pro SAM moduly včetně Manuálu bude dodávat provozovateli nezávislá firma, 

která má pro tuto realizaci patřičné předpoklady a reference. Ta na základě daných požadavků 

na odbavovací systém a za předepsaných bezpečnostních opatření vytvoří příslušný aplet pro 

SAM modul.  

Jedná se o softwarovou aplikaci, která je nahrána na příslušný modul a zahrnuta do 

Manuálu. Na jednom SAM modulu může být nahráno hned několik apletů a to je velkým 

přínosem, neboť se tak vytváří základ pro interoperabilitu a multiaplikační prostředí. Jinými 

slovy řečeno by to mělo znamenat tu skutečnost, že příslušný aplet by mohl být nahrán na 

odbavovací zařízení nejrůznějších provozovatelů, což by v praxi mohlo znamenat využití 

čipových karet během celé zamýšlené cesty daného zákazníka.  

Na základě tohoto faktu je patrné, že se naskýtá nepřeberné množství použitelnosti 

BČK (parkování, kultura) za podpory využívání moderního odbavovacího systému. 

 

Backoffice 

Mezi další základní prvky moderního kartového systému je tzv. backoffice. Jde o 

software, který spravuje životní cyklus čipové karty. Jedná se tedy o evidenci držitele karty, 

správu seznamu zákaznických karet, nahrávání aplikací na kartu atd. Daný software musí 

splňovat nároky na spolehlivost, flexibilitu, bezpečnost a možnost rozvoje. Musí být také 

dimenzován na rozsáhlou databázi držitelů karet. Obvykle tento software také není realizován 

dodavatelem odbavovacího systému, ale specializovanou firmou. 

Cyklus BČK 

Daný blackoffice by měl zajistit následující životní cyklus BČK, který je zobrazen 

v příloze 2. 

 

 

 



Bc. Václav Plhák                                                                                                             Diplomová práce 

30 

 

Podrobnější popis jednotlivých stavů daného životního cyklu: 

Žádost o BČK:  

- zákazník musí vyplnit žádost o vydání BČK, která obsahuje jméno a příjmení, datum 

narození, 

- v případě nesprávnosti údajů dojde k zamítnutí a příslušná karta není vystavená, 

- zákazník musí předložit barevnou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, (možnost 

nafocení a oskenování přímo v místě předprodeje BČK), 

- určí se druh karty (zaměstnanec, dítě, důchodce a jiné) a po té se přidělí výrobní číslo 

karty dle ISO 7812. 

 

Samotná karta se vyhotovuje na základě jednotlivých dílčích úkonů, mezi které patří: 

o získaná data o zákazníkovi se vloží do příslušného SW,  

o překontroluje se platnost získaných dat, 

o vložení fotografie, 

o potištění a grafická úprava dané karty, 

o předání zákazníkovi. 

 

Dobíjení karty: 

- po předání BČK si ji může zákazník ihned dobít v místě předprodeje, u informačních 

kiosků nebo u tankomatů (popis v kapitole 5.1.2) a to formou uložení peněz do 

paměťového prostoru v podobě elektronické peněženky nebo nákupem časového 

kupónu. 

 

Použití BČK ve vozidle: 

- ve vozidle se karta přiloží k odbavovacímu zařízení USV 24C (popis v kapitole 5.1.3), 

kde dojde k odpočtu příslušné peněžní hotovosti dle stanoveného tarifu a cestující si 

může odebrat vystavenou jízdenku, popřípadě se kontroluje platnost časového kupónu, 

- zde dochází k úspoře času a práce řidiče, která spočívá převážně v manipulaci 

s finanční hotovostí. 
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Blokace karty: 

- blokace probíhá v případě, že daný zákazník nahlásí ztrátu své BČK nebo je-li s danou 

kartou neoprávněně zacházeno, v takovém případě se karta ocitá na tzv. blacklistu. 

 

Odblokování karty: 

- na blacklistu zůstane karta tak dlouho, dokud nedojde k jejímu opětovnému 

odblokování nebo dokud nedojde k vystavení nové karty. 

 

Zrušení karty: 

- tento úkon nastane v případě změny bydliště, úmrtí atd. a proběhne na základě 

dodržení přepravních podmínek, 

- dojde k vrácení peněžní hotovosti, která je uložena v paměťovém prostoru nebo 

vrácení nevyčerpané části jízdného z časového kupónu. 

 

Čipové karty 

Bezkontaktní čipové karty potřebné pro účely firmy Veolia Transport Morava a.s. mají 

sloužit především jako nástroj k bezhotovostní platbě. Výhoda jejího užití spočívá v tom, že 

příslušný dopravce má za jízdu pomocí platby předem k dispozici příslušnou finanční 

hotovost, se kterou může ihned dále manipulovat. Zákazníkovi je jeho příslušná peněžní 

hotovost uložena v paměťovém prostoru karty, který mu umožňuje provádět platby i v jiných 

systémech než jen odbavování cestujících.  

Jiné možnosti využití BČK jako platební médium: 

- obchody, 

- restaurace, 

- využívání sportovních a kulturních zařízení, 

- parkovací automaty. 
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Funkce navrhované BČK 

Navrhovaná BČK je schopna zajistit funkci ve dvou režimech a to: 

1) režim elektronické peněženky, 

2) režim časového kupónu. 

 

ad. 1)  

Princip činnosti spočívá v tom, že se na kartu nahraje elektronická finanční hotovost 

odpovídající částce, která je složena na příslušném dobíjecím místě. Samotné odbavení potom 

probíhá sejmutím a následným odpočtem částky z elektronické peněženky u řidiče 

v dopravním prostředku a to při každé jednotlivé jízdě. Proto, aby se tyto čipové karty pokud 

možno co nejvíce začaly využívat, je potřeba, aby daný dopravce (Veolia Transport Morava 

a.s.) cenově zvýhodnil jízdné oproti cestujícím platícím hotově přímo v dopravním 

prostředku. Jako hlavní přínos tohoto způsobu platby vidím v tom, že nedochází k prodlevám 

a zbytečnému zdržování na jednotlivých zastávkách, z důvodu odbavování pomocí peněžní 

hotovosti, která je ve většině případů zdlouhavá. Dále také řidiči odpadá povinnost 

manipulace s peněžní hotovostí získanou za určité časové období.  

Hlavní nevýhodu tohoto způsobu odbavování vidím v tom, že ty dopravní společnosti, 

které již platbu pomocí bezkontaktních peněženek využívají (DP Opava, TQM, Havířov, 

Frýdek Místek) se navzájem neakceptují a to z důvodu nejednotných pravidel každého 

dopravce pro používání elektronických peněženek a z důvodů vlastnictví různých druhů 

čipových karet, což v praxi znamená, že když cestující během své plánované cesty bude 

přestupovat mezi dvěma různými dopravci, měl by mít i dvě čipové karty, což považuji za 

zbytečné. Proto by mělo dojít k uplatnění moderních prvků kartového systému a konkrétněji 

potom využívání SAM modulů. 
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ad. 2) 

Na příslušnou kartu se provede záznam o způsobu platnosti, což může být čas (od kdy do 

kdy), po kterou je cestující oprávněn využívat danou linku nebo může být záznam ve formě 

příslušného časového pásma v rámci předplatného.  

Výhodou je ta skutečnost, že takových časových kupónů může být nahráno na jednu kartu 

hned několik, takže je možno využívat více linek nebo pásem ovšem opět u jedné přepravní 

společnosti, neboť zde platí stejná nevýhoda jako u předešlého principu odbavování. 

Typ karty 

Pro takto zvolený záměr by měla sloužit bezkontaktní čipová karta Mifire DESFire 

splňující komunikační normy ISO/IEC 14443 typ A, která je kompatibilní s moderním 

kartovým systémem, který byl již zaveden u dopravců např.: v Plzni, v Praze a u ČD. Daná 

karta disponuje pamětí 4 kB. 

5.1.2 Místa pro vyhotovování a dobíjení BČK 

Aby mohla být výše zmiňovaná čipová karta využívána, je třeba ji nejen vyhotovit, ale 

také umožnit její dobíjení, a to pokud možno pro zákazníka z co nejvíce dostupných míst jako 

je např.: 

- předprodejní přepážky, 

- informační kiosky, 

- tankomaty, 

- možnost dobíjet karty přímo v dopravním prostředku (i když tuto variantu bych 

připouštěl jen v nejnutnějších případech). 

Předprodejní přepážky 

Předprodejní přepážka by měla být umístěna přímo v sídle firmy Veolia Transport 

Morava a.s. a sloužit především k vyhotovení a uvedení BČK do provozu dle přesně 

vymezených úkonů. Pro tuto práci by měl být vyčleněn a zaškolen příslušný personál, který 

by zároveň za danou přepážku a práci v ní zodpovídal. Školení musí obsahovat i bezpečnostní 
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prvky spojené se zamýšleným projektem Veolia Transport Morava a.s. jako je ochrana 

osobních údajů.  

 

Přepážka musí být také vybavena patřičným příslušenstvím, mezi které patří: 

- PC s příslušenstvím, 

- skener 

- čtečku BČK za účelem uložení potřebných údajů na BČK, 

- šifrované propojení na databázový server FareOn. 

 

Tyto přepážky považuji za účelné umístit v první fázi do měst, kde firma Veolia Transport 

Morava a.s. provozuje MHD, neboť se domnívám, že právě v těchto městech by mohlo dojít 

k využívání BČK nejdříve. Jedná se o tyto města: Šumperk, Přerov, Bruntál, Zábřeh, Nový 

Jičín (spolupráce s Technickými službami města). 

 

Informa ční kiosky 

 

Na předem vytypovaných místech bude rozmístěn příslušný počet informačních 

kiosků, nebo-li také jinak řečeno multifunkčních terminálů, sloužících jako čtečka 

bezkontaktních čipových karet, které umožňují plnit následující funkce: 

- nabíjení elektronické peněženky nebo předplatného kupónu, 

- získávání informací o aktuálním stavu karty daného uživatele, 

- je umožněn tisk příslušných dokladů pomocí tepelné tiskárny s ořezávačem, 

- umožňuje komunikaci s městskými institucemi, 

- přístup na internet, 

- rezervační systém, 

- GPS – dohledový systém. 

Na základě funkčnosti těchto zařízení odpadají náklady na vybudování více 

předprodejních přepážek a náklady související s provozem (mzdy pracovníků – aby byl 

zajištěn nonstop provoz). Samozřejmě na množství kiosků závisí pořizovací náklady, které 

jsou nemalé, ale vzhledem k použitelnosti funkčnosti informačního kiosku se dá předpokládat 

i finanční pomoc krajů a institucí, v nichž by se měl daný záměr uskutečnit. 
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Tankomaty 

 Jak již bylo řečeno, je počet informačních kiosků z hlediska pořizovacích nákladů 

značně omezen. Proto dle mého názoru stojí za zvážení, zda by nebylo vhodné rozšířit počet 

informačních kiosků o tzv. tankomaty, které mají obdobnou funkčnost. V podstatě se liší jen 

stylem ovládání a tím, že neobsahuje funkce spojené s rezervačním systémem, přístupem na 

internet a dohledovým systémem GPS, která slouží k hlášení polohy v případě odcizení. Tyto 

tankomaty navrhuji především z toho důvodu, že jsou cenově dostupnější a jejich zřízením by 

se výraznou měrou přispělo ke zvýšení kultury cestování. 

5.1.3 Odbavovací zařízení USV 24C 

V současné době jsou všechna vozidla, která má firma Veolia Transport Morava a.s. 

v provozu, vybavena odbavovacím zařízením USV 24C. Toto zařízení umožňuje podporu 

odbavování moderním kartovým systémem i zamýšlenou implementaci SAM modulů. 

Jedná se o univerzální odbavovací prostředek, který v sobě integruje funkce na výdej 

jízdenek. Je schopen komplexně a rychle plnit všechny úkony spojené s odbavováním 

cestujících pomocí snadného a přehledného způsobu ovládání. Dané zařízení umožňuje práci 

v různých tarifních systémech. 

 

Obrázek 5: Odbavovací zařízení USV 24C 
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Na základě předem připravených dat vložených do paměti a požadavků obsluhy je toto 

zařízení schopno tisknout požadované doklady, umožňuje odbavení pomocí bezkontaktních 

čipových karet, zaznamenává data o provedených transakcích a statistické údaje. 

V neposlední řadě také umožňuje komunikaci s dalšími zařízeními umístěnými ve vozidle, 

číst z nich data a řídit je. 

5.1.4 Clearingové centrum 

Pro realizaci zamýšleného návrhu je velice důležité zřízení clearingového centra 

sloužícího k zajištění zprostředkování plateb, rozúčtování a vzájemnému uznávání karet 

v rámci několika samostatných skupin. 

 Dané centrum eviduje transakce na jednotlivých kartách u různých dopravců, kteří 

jsou samozřejmě součástí příslušného clearingového systému, a vyhodnocuje je. Poté dochází 

k přerozdělování výsledné finanční hotovosti dle toho, které služby u příslušného dopravce 

daný cestující využil a do jaké míry, případně kolik cestujících přepravili jiní dopravci a kolik 

je potřeba zaplatit jim. 

V konečné podobě to znamená tu skutečnost, že daný cestující, který vlastní čipovou 

kartu, může použít tuto kartu u všech dopravců, ale i u jiných zprostředkovatelů (parkování, 

kultura atd.) zapojených do clearingového systému.  

Samozřejmostí clearingového centra je podpora finančního vyrovnávání mezi 

dopravci, ať už poskytováním souhrnných dokladů, či zjednodušením finančních toků.  

Clearingové centrum umožňuje následující funkce: 

• přerozdělování transakcí mezi dopravci (obdržet finanční hotovost za výkony, které 

byly vykonány na karty, jež byly vydány u jiných dopravců), 

• vzájemné rozčlenění finanční hotovosti za dobití karet u jiných dopravců, 

• umožňuje definovat celkový seznam zákaznických karet, 

• zajišťuje kontrolu nad kartami, se kterými probíhají nekorektní a tudíž zakázané 

operace, 

• kontroluje, zda dopravce (zprostředkovatel) předkládá pro zpracování veškerá 

uskutečněná data. 
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Na základě těchto faktů a potřeb je možné napojení na clearingové centrum, které 

zprostředkovává společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. Ovšem v současné době je velmi obtížné 

realizovat clearingové služby pro firmu Veolia Transport Morava a.s., neboť se nedaří 

uskutečnit komplexní řešení moderního odbavovacího systému ať už z důvodů nejednotných 

pravidel jednotlivých dopravců na území daného kraje tak i z důvodu politických, které tuto 

realizaci značně brzdí a ovlivňují. 

5.1.5 Návrh implementace kartového systému 

Dle současného stavu odbavovacího prostředí ve firmě Veolia Transport Morava a.s., 

který je následující: 

 

- připravenost odbavovacího systému Mikroelektronika, který je výrobcem zařízení 

USV 24C, na vložení 2 kusů SAM modulů a jeho schopnosti akceptovat BČK typu 

Mifare DESFire, 

- existence zájmu Nového Jičína a dalších měst na spuštění moderního odbavovacího 

systému (je nutné zajistit export/import dat do clearingového centra, které momentálně 

není k dispozici), 

- provedení emise zaměstnaneckých karet z testovacích důvodů. 

 

Navrhuji následnou implementaci kartového systému ve firmě Veolia Transport 

Morava a.s., která je v daných podmínkách společnosti nejvýhodnější a patrně i 

nepravděpodobnější. Bude uskutečněna dle následujících kroků: 

- vytvoření Manuálu pro aplet vyhovující přepravním aplikacím dané společnosti, tento 

Manuál by měl být kompatibilní pro nejrůznější dodavatele odbavovacího zařízení 

pracující s BČK, 

- pomocí outsourcingu např. od společnosti TelMax s.r.o. dodat SAM moduly, které 

v sobě budou mít nahrány aplety odpovídající požadavkům firmě Veolia Transport 

Morava a.s., 

- implementace SAM modulů do příslušných odbavovacích zařízení (USV 24C) 

- pořízení a následné zabudování informačních kiosků a tzv. „tankomatů“ na předem 

vytypovaná místa, které umožní dobíjení BČK pomocí bankovních karet,  
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- testovací provoz systému, a to od výdeje BČK až po užití v odbavovacím zařízení, aby 

se provedla kontrola toku dat a také následný export dat z/do zúčtovacího centra, 

- zajištění propojenosti s clearingovým centrem ČSAD SVT Praha s. r. o. 

- spuštění ostrého provozu. 

Výše zmíněný postup je detailně znázorněn na obrázku 6, kde je patrné, jak by celý 

systém měl fungovat. Od dodavatele (společnost TelMax s.r.o.) budou dodávány SAM 

moduly, které budou obsahovat veškeré náležitosti a požadavky zadané příslušným 

uživatelem (firma Veolia Transport Morava a.s.). Tyto moduly budou poté implementovány 

do odbavovacích zařízení USV 24C, které, jak již bylo řečeno, jsou součástí všech vozidel 

dané společnosti. Přenos bude zajištěn pomocí IS FareOn. Zákazník tak bude moci využívat 

BČK a to nejen u příslušného dopravce, ale u všech dopravců, kteří využívají stejných 

odbavovacích prostředků. Aby však mohl být tento záměr uskutečněn, je zapotřebí využívat 

služeb clearingového centra (firmy ČSAD SVT Praha s.r.o.), které slouží k zajištění 

zprostředkování plateb, rozúčtování a vzájemnému uznávání karet v rámci několika 

samostatných skupin (viz. kapitola 5.1.4). Pro pohodlnější a snadnější způsob dobíjení BČK, 

budou k dispozici na předem vytypovaných místech „tankomaty“ a informační kiosky, které 

mohou, mimo jiné, plnit i funkce nepřímo spojené s přepravou např. (rezervace míst 

v kulturních zařízeních, přístup na internet atd.). BČK, jak je vidět na příslušném obrázku, 

může danému zákazníkovi sloužit i jako platební médium např. při parkování. 
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Obrázek 6: Funkce navrhovaného modelu 

 

5.1.6 Přínosy návrhu v oblasti čipových karet 

Kromě již výše zmíněných výhod, které vyplývají z uvedené filosofie systému, 

existuje řada dalších přínosů, jak pro firmu Veolia Transport Morava a.s., tak pro samotné 

cestující.  

Mezi největší přínosy považuji: 

- zjednodušení práce řidičů a dalších pracovníků, která spočívá např. v manipulaci 

s finanční hotovostí a jiné, 

- výraznější pokles ztráty tržeb, které vznikají v důsledku neoprávněné manipulace 

s finanční hotovostí ze strany řidičů (zadržování tržeb, krádeže atd.), 

- dosažení větší míry flexibility – veškeré požadavky na zajištění provozu, rozvoj, 

úpravy backoffice, 
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- dosažení vysoké míry bezpečnosti (manipulace s tržbami ve večerních hodinách), 

- získání finanční hotovosti za přepravu předem, 

- zrychlení procesu odbavování na zastávkách, 

- zkrácení dob pobytu na zastávkách (zvýšení cestovní rychlosti), 

- možnost sledování počtu přepravených cestujících (podklad pro optimalizaci dopravy) 

- zajištění nemožnosti falsifikace jízdenek, 

- možnost nabídky umístění dalších aplikací (turistika, kultura, identifikační systémy), 

tato záležitost se týká především krajů a institucí, které by se do zamýšleného projektu 

zapojily, 

- zlepšení vyjednávací pozice pro danou firmu z pohledu nejrůznějších jednání s dalšími 

kraji, organizátory dopravy, ČD a dalšími dopravci, protože by se naskytla možnost 

např. vzájemného uznávání karet, sdílení atd. 

Cílem návrhu v oblasti čipových karet tak je rozšíření a modernizace současného stavu 

odbavovacího zařízení u firmy Veolia Transport Morava a.s. do takové míry, aby došlo ke 

zvýšení kultury a komfortu cestování, ale také ke zvýšení konkurenceschopnosti a tím i 

k upevnění pozice dané firmy na trhu. 

5.2 Problematika návrhu v oblasti work-flow 

 

V případě druhého návrhu je snahou navrhnout řešení týkající se zkvalitnění systému 

řízení a to pomocí systematické práce s dokumenty, konkrétněji účetních dokladů, na bázi 

work-flow z hlediska celého holdingu Veolia-Transport. V důsledku tohoto návrhu by mělo 

dojít ke zrychlení a zkvalitnění práce s účetními doklady, z čehož vyplývá i dodržování 

uzávěrkových termínů. 

Součástí tohoto koncernu jsou následující dceřiné společnosti: 

 

- Veolia Transport Morava a.s., 

- Veolia Transport Východní Čechy a.s., 

- Veolia Transport Praha s.r.o., 

- Veolia Transport Teplice s.r.o., 

- NERABUS s.r.o. 
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Návrh bude v první fázi zaměřen především na ekonomické odvětví a konkrétněji pak 

na finanční účetnictví, kde probíhá práce s dokumenty (došlými fakturami), jejichž počty jsou 

zobrazeny v tabulce 4. Celý návrh bude samozřejmě navržen tak, aby jej bylo možno v 

budoucnu rozvíjet i do jiných oblastí jako je např. personalistika, mzdové účetnictví a jiné. 

 

Tabulka 4: Počet došlých faktur za rok 2008 

Dceřiné společnosti Počet vozidel Počty došlých faktur 

Veolia Transport Morava a.s. 816 11 500 

Veolia Transport Východní Čechy a.s. 320 4 510 

Veolia Transport Praha s.r.o. 270 3 804 

Veolia Transport Teplice s.r.o. 140 1 973 

NERABUS s.r.o. 30 425 

 

5.2.1 Work-flow  

Dříve než dojde k objasnění celého návrhu, považuji za nutné vysvětlit co vlastně 

pojem work-flow přestavuje.  

Jedná se o elektronický způsob distribuce. Pod tím se rozumí určité schéma provádění 

nějaké komplexnější činnosti, rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby. Obvykle se 

tímto pojmem popisuje technologie řízení podniků, projektů či zpracování dokumentů. 

Vzhledem k tomu, že work-flow umožňuje automatizaci procesů a podporuje tok dokumentů, 

informací a úkolů, které vedou od jednoho účastníka ke druhému, bylo by účelné zavést 

work-flow, a to v první fázi v ekonomickém odvětví (došlé faktury) v celém holdingu Veolia. 

V současné době dochází zejména v tomto odvětví u dané společnosti k nežádoucím 

komplikacím. Jedná se především o zdlouhavý oběh a zpracování účetních dokladů. Tato 

skutečnost se negativně projevuje na dodržování uzávěrkových termínů. V podstatě jde o to, 

že došlé faktury jsou zpracovávány postupně na několika dílčích místech kompetentními 

odděleními, kde dochází k velkým časovým prodlevám, větší frekvenci výskytu chyb atd. 

K tomu, aby se u podařilo tyto nedostatky odstranit a zvýšit tak efektivitu práce s dokumenty, 

archivaci a nakládání s časem svých zaměstnanců, navrhuji uplatnění DMS systémů a 

prostřednictvím work-flow s konkrétním softwarovým produktem, např. firmy (ELO Digital 
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Office), který by zajistil digitalizaci, oběh a archivaci dokumentů dle nastavených procesů 

v elektronické podobě. Software by dále nadefinovaným způsobem hlídal plnění dílčích úkolů 

(procesů) a určoval kroky k dokončení jednotlivých projektů. 

5.2.2 DMS systém 

Pod tímto pojmem se rozumí Správa dokumentů nebo také Systém pro správu 

dokumentů. To v praxi znamená, že daný systém je určen ke správě elektronických 

dokumentů nebo i případně k digitalizování písemných dokumentů a to tak, že příslušný 

dokument je do digitální podoby naskenován. Pro potřeby společnosti Veolia-Transport 

navrhuji, např. firmu ELO Digital Office, která se DMS systémy již po dlouhá léta zabývá.  

Aby mohl být DMS systém schopen zajistit správu dokumentů, je potřeba dodržovat 

určitý postup: 

- v první řadě je potřeba zajistit určité začleňování dokumentů, což obnáší předem 

stanovené vkládání a hromadné ukládání dokumentů, 

- poté probíhá tzv. správa verzí dokumentů, tzn., že příslušnému dokumentu je 

přiřazeno určité identifikační číslo usnadňující pozdější vyhledávání, 

- každý dokument musí být dostupný a pokud možno, vždy aktuální, to se uskutečňuje 

pomocí centralizovaného přístupu, 

- mělo by být umožněno zobrazování dokumentů podle kategorií, do kterých byly 

vloženy, je to z důvodu přehlednosti a rychlého vyhledávání, 

- pomocí přístupových práv musí být zajištěn omezený přístup neautorizovaných 

uživatelů, 

- na základě vhodného strukturování je třeba provádět archivaci dokumentů, 

- samotný tok dokumentů nebo-li work-flow, podporuje procesy pro oběh a sledování 

dokumentů a umožňuje tak např. vysledovat ty dokumenty, které jsou navrženy na 

schválení déle než měsíc, ale stále ještě nebyly schváleny. 
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DMS systém pro danou společnost navrhuji zejména na základě těchto faktů: 

- výrazná úspora času díky snížení požadavků na ruční zpracování dat, 

- přehlednost celého procesu zpracování faktur, 

- významné úspory nákladů, které vznikaly v důsledku zdlouhavého zúčtování, 

- výrazně větší přehled o datech splatnosti, 

- výrazná úspora nákladů na zaměstnance v jednotlivých dceřiných společnostech. 

5.2.3 Firma ELO Digital Office  

Daná firma pro výše zmíněné potřeby nabízí dvě základní serverové platformy a to 

ELOprofessional a ELOenterprise. Největším rozdílem mezi těmito platformami je 

skutečnost, že ELOenterprise je schopen pracovat v prostředí jak Microsoft Windows, tak i 

v jiných prostředích jako je např.: Linux, Informix. Naproti tomu ELOprofessional je schopen 

pracovat pouze v prostředí Microsoft Windows. 

Dle současné analýzy firmy Veolia Transport Morava a. s. navrhuji zavedení 

serverové platformy ELOenterprise. Tento produkt je určen pro středně velké podniky, a jak 

již bylo řečeno, umožňuje práci nejen v prostředí Microsoft Windows. Tato platforma 

umožňuje uživatelům snadnou manipulaci. Výhodou této platformy spočívá ve snadné 

komunikaci s post-relační databází Caché, kterou daná firma disponuje. Výše zmiňovaný 

produkt umožňuje pořizovat dokumenty do archivu, skenovat přímo do archivu, hledání podle 

popisných údajů, funkci work-flow, fulltextové hledání, použití elektronického podpisu a 

v neposlední řadě také úpravu dokumentů. Veškeré výše zmíněné operace jsou proveditelné 

ve zlomku času oproti ručnímu zpracování. 

Na následujících grafech je patrné, že lze dosáhnout větší konkurenceschopnosti, 

efektivity a nižších nákladů při práci s dokumenty pomocí systémové platformy 

ELOenterprise, než je tomu u ručního zpracování. Počet stran dokumentu (250 stran), které 

jsou ručně zpracovány za 60 minut, je možno s vyžitím systému zpracovat za pouhých 13 

minut. Vyhledávání dokumentu v archívu trvá ručně 3 minuty, pomocí ELOenterprise 10 

sekund. 
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Obrázek 7: Přehled rychlosti zpracování dokumentů za pomoci systémové platformy 
ELOenterprise [22] 

 Náklady na plat zaměstnance se sice nezmění, ale co se týká nákladů archvivace tak 

dochází k úspoře až 45 Kč. 
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Obrázek 8: Přehled nákladů s využitím systémové platformy ELOenterprise [22] 
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Na základě výše zmíněných skutečností by dle mého názoru u společnosti Veolia-

Transport mělo dojít ke zkvalitnění práce s dokumenty a tím i celkového systému řízení 

pomocí work-flow.  

5.2.4 Návrh modelu 

Celý oběh faktur bude řízen a kontrolován přímo pomocí work-flow, který je 

standardní součástí modulárního systému od společnosti ELO Digital Office. Produkt 

ELOenterprise se skládá z mnoha specifických modulů, které umožňují kvalitní práci 

s elektronickou dokumentací. Pro současné potřeby holdingu Veolia-Transport navrhuji 

použít pouze ty moduly, které jsou nezbytné pro realizaci první fáze, která se návrhu zabývá 

účetními doklady (došlé faktury). To znamená, že navrhovaný model by měl být schopen plnit 

následující operace: 

- pořizování a skenování dokumentů do elektronického archivu, 

- hledání jednotlivých dokumentů, 

- užívání elektronického podpisu, 

- šifrování a úpravu dokumentů. 

K zajištění výše zmíněných operacím by dle mého názoru měly sloužit následující 

moduly: 

�  Backup Server 

�  Barcode 

�  Cold 

�  DocLink Server 

�  Digitální podpis 

�  Fulltex 
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Obrázek 9: Znázornění toku informací při užití výše zmíněných modulů 

 

Popis funkcí jednotlivých modulů: 

 

Backup Server – daný modul slouží k pravidelné kontrole uložiště dokumentů a 

k přiřazování evidenčních karet.  

 

Barcode – slouží pro automatické zařazování papírových dokumentů do archivu a 

jejich klasifikaci. 

 

Cold – modul slouží k vykonávání činností, jako jsou přenos tiskového souboru, 

rozdělování do jednotlivých dokumentů, extrahování dokumentů, ukládání dokumentů na 

média a do příslušné databáze. 

 

DocLink Server – na základě http odkazů je schopen tento modul zasílat dokumenty 

pomocí e-mailu. 

 

Digitální podpis – tento modul podporuje práci s elektronickým podpisem, umožňuje 

tak podepisovat dokumenty v archivu pomocí kvalifikovaných certifikátů jako např. Česká 

pošta. 

 

Fulltext  – slouží k rychlému vyhledávání dokumentů v příslušné databázi, jak ve 

formátu MS-Office, tak i ve formátu PDF a v neposlední řadě také oskenovaných dokumentů.  
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Práce modulárního systému s využitím work-flow je znázorněno na obrázku 10: 

 

 

Obrázek 10: Práce modulárního systému s využitím work-flow [22] 

 

Na základě jednoduchého grafického editoru, kterým produkt společnosti ELO Digital 

Office disponuje, je tak možné vytvářet nejrůzněji složité datové toky work-flow. Po spuštění 

work-flow se automaticky doručí příslušné dokumenty osobám nebo oddělením, pro která 

jsou určena a to v mnohem rychlejším čase, než-li tomu je u ručního zpracování a 

zdlouhavého doručování příslušné dokumentace pomocí tzv. pytlové pošty. 

Na níže uvedeném obrázku je znázorněn zjednodušený oběh faktur a ověření 

vstupního dokladu při údržbě po spuštění work-flow . 

Příslušná faktura musí obsahovat postupně tyto podpisy: 

- souhlas mistra o věcné správnosti faktury,  

- souhlas vedoucího provozu o formální správnosti faktury, 

- souhlas provozního ředitele o přípustnosti faktury. 
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Následně je faktura zaslána do finanční účtárny. Celý proces musí být neustále 

kontrolován, aby byly zajištěny veškeré náležitosti související s vyřízením příslušné faktury. 

V případě chybějícího podpisu je pomocí Feedbacku nebo-li zpětné vazby zajištěno 

odstranění tohoto nedostatku. 

 

Obrázek 11: Znázornění zjednodušeného oběhu faktur a ověření vstupního dokladu při 
údržbě po spuštění work-flow 
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5.2.5 Přínosy návrhu v oblasti work-fow 

 Takto zvolený způsob systému řízení v sobě zahrnuje mnoho pozitiv a výhod, které je 

možno chápat jako klíč a nástroj k propracovanějšímu zacházení s dokumenty u koncernu 

Veolia-Transport. 

 

Mezi největší přínosy považuji: 

 

- rychlé a efektivní řízení práce s dokumenty, což má i pozitivní dopad na celkovou 

konkurenceschopnost dané společnosti, 

- díky tomu, že veškerá dokumentace je uložena v elektronické podobě, stává se tak 

přehlednější a nabízí se možnost kvalitnější dlouhodobé archivace, 

- dochází k významným úsporám nákladů (penále), které vyplývaly z časových prodlev 

při zpracování dokumentů,  

- dochází k výrazné úspoře času díky snížení požadavků na ruční zpracování 

dokumentů, 

- v neposlední řadě také dojde k výrazné redukci zaměstnanců ve finančních účtárnách a 

na základě této skutečnosti vzniknou značné finanční úspory. 
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6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 

 Investice, a také následné rozhodování o nich, patří k nejzávažnějším a také k 

nejdůležitějším strategickým rozhodováním v podniku a to z toho důvodu, že se přímo 

rozhoduje o jeho budoucím vývoji a také prosperitě. Vzhledem k tomu, že investice zatěžují 

ekonomiku podniku, jedná se především o fixní náklady, které mohou být v lepším případě 

lukrativním zdrojem přírůstků zisku podniku, ale také v opačném případě velkou zátěží a 

v důsledku nesprávného zacházení s nimi může nastat i bankrot podniku. V současné době se 

žádný větší podnik, který se neustále rozvíjí a chce obstát v konkurenci, bez vhodně 

zvolených investic neobejde. Proto jsem se rozhodl na základě konzultace se svým vedoucím 

diplomové práce provést ověření efektivnosti mých návrhů pomocí metod hodnocení investic. 

 Hodnocení investic sestává z několika kroků a slouží k porovnávání vynaloženého 

kapitálu (což mohou být náklady na investici) s výnosy, které příslušná investice buď přinese, 

nebo nepřinese. Při daném hodnocení investičního projektu je nutno přihlížet k výnosnosti, 

rizikovosti a v neposlední řadě také k likviditě (doba splacení). 

 Cílem hodnocení je tzv. ideální investice, která představuje výnosnost, je bez rizika a 

doba splatnosti je pokud možno co nejkratší. Je nutno podotknout, že taková investice v praxi 

téměř neexistuje. Proto je alespoň snahou, na základě konečných výsledků hodnocení (může 

být k dispozici i více metod hodnocení) dospět k rozhodnutí, zda zamýšlenou investici 

uskutečnit či nikoliv, případně kterou možnost investování realizovat, jak bude osvětleno 

u popisu metod hodnocení investic. 

  

Postup hodnocení investic se skládá z několika kroků a bude realizován u návrhu 

zabývající se oblastí work-flow, jelikož zde je možné vyčíslit potřebné hodnoty pro jednotlivé 

výpočty. Postup je odvozen, stejně jako užité vzorce z použité literatury [3] a je rozepsán 

následovně: 
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Krok č. 1: Určení jednorázových nákladů na investici 

V prvním kroku je proveden odhad jednorázových nákladů na investici (zamýšlený 

projekt). V případě problematiky mé diplomové práce to jsou především náklady spojené s 

dílčím řešením návrhu v oblasti work-flow a bude se jednat především o náklady na 

odpovídající SW, HW, provozní a ostatní náklady spojené s touto investicí. 

 

Krok č. 2: Odhad budoucích výnosů a rizik  

Tento rok v sobě zahrnuje stanovení budoucího odhadu výnosů, který zamýšlená 

investice přinese. Hlavními položkami výnosů budou především ušetřené finance na mzdách 

zaměstnanců účetních středisek po zavedení work-flow, ty vyplývají z příslušného 

investičního projektu. Výpočet vychází z odhadu jak nákladů (mzdových, materiálových atd.), 

do kterých jsou zařazeny fixní, proměnné včetně tzv. oportunitních nákladů1 tak i z budoucích 

tržeb, které daný návrh přinese. 

 

Krok č. 3: Určení nákladů na kapitál 

Vzhledem k tomu, že kapitál stejně jako výrobní faktory vyžadují finanční prostředky, 

je třeba s tímto počítat při hodnocení investic. U tohoto kroku je velice důležité, zda je 

příslušná firma, v mém případě Veolia Transport Morava a.s., schopna sama celou investici 

financovat vlastním kapitálem, nákladem se potom stává požadovaný výnos z kapitálu nebo 

jestli je třeba investici financovat cizím zdrojem (např. jim může být úvěr) a nákladem se 

potom stává úrok z úvěru.  

Z jednotlivých kapitálových složek se pak obvykle vypočítá průměrné procento 

kapitálových nákladů (WACC) nebo-li také podniková diskontní míra kapitálových nákladů.  

                                                           

1 Oportunitní náklady jsou výnosy z nejlépe dosažené varianty, které nemohly být získány, protože zdroje byly 
vynaloženy na příslušnou investici; ušlý zisk proto připočteme k nákladům analyzované varianty.[3] 
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Výpočet vychází z váženého aritmetického průměru a vzorec tak má tvar:  

 

( ) ssaadda kWkWTkWk ++−= 1    (1) 

 

kde ka je průměrná míra kapitálových nákladů podniku (podniková diskontní míra), 

       kd  – úroková míra pro cizí kapitál (mohou představovat úvěry, dluhopisy), 

       T   – procento zdanění podnikových příjmů 

       kp  – míra nákladů na preferenční akcie (míra preferenčních dividend), 

       ks  – míra nákladů na zadržený zisk a základní kapitál (ve výši míry dividend 

    společných akcií), 

       Wd, Wp, Ws – váhy jednotlivých kapitálových složek určené procentem 

                             z celkových zdrojů. 

 

Diskontní míry využiji při přepočtech budoucích hodnot na současné tak, abych docílil 

skutečnosti, že nová investice nezhorší již dosaženou rentabilitu kapitálu. 

 

Krok č. 4: Výpočet současné hodnoty (aktualizace) očekávaných výnosů 

Pokud nejsou jednorázové náklady vynaložené na investici v době přibližně do 1 roku, 

je třeba aplikovat uvedený přepočet, neboť zde působí tzv. faktor času, který způsobuje, že 

hodnota současné peněžní jednotky je vyšší než peněžní jednotka v budoucnu, z toho 

vyplývá, že časová hodnota se neustále mění.  

Na základě poznatku, že výnosy vznikají v delším časovém období, je tedy nutné 

investice přepočítat na stejnou časovou bázi a to tak, že budoucí hodnotu očekávaných 

investic přepočítám na současnou hodnotu. 
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Výpočet se provádí dle vzorce: 
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kde SHCF je současná hodnota cash flow2 v obdobích t, 

       CFt – očekávaná hodnota cash flow v období t (t = 1 .. n), 

       k    – sazba kapitálových nákladů na investici (podniková diskontní míra), 

       t     – období 1 až n (roky), 

       n    – očekávaná životnost investice v letech. 

 

6.1 Metody hodnocení efektivnosti investic 

  

 K hodnocení efektivnosti investic se v současné době používají následující metody:  

- metoda výnosnosti investic – ROI,  

- metoda doby splacení (doby návratnosti) – Payback Method, 

- metoda čisté současné hodnoty – NPV, 

- metoda vnitřního výnosového procenta – IRR. 

 

Při konkrétních výpočtech hodnocení efektivnosti investic (zejména u metod NPV a 

IRR) je třeba vycházet z určitých předpokladů, které do jisté míry zjednoduší celkovou 

výpočetní analýzu, jako jsou: 

• příslušný kapitál je půjčen i vypůjčen za stejnou úrokovou sazbu, 

• veškeré peněžní toky se uskutečňují na začátku nebo na konci období, nikoli 

  nepřetržitě v průběhu období, 

• výnosy jsou považovány za jisté, tudíž bez rizika. 

                                                           

2 Pod pojmem cash flow se rozumí peněžní tok, který obsahuje příjem nebo výdej peněžních  prostředků. Jedná 
se o rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za dané období.[3] 
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6.1.1 Metoda výnosnosti (rentability) investic 

 Daná metoda nepřihlíží k působení tzv. faktoru času, proto je možno ji označit jako 

statickou a výpočtově jednoduchou. Pro stanovení hodnocení investic je ukazatelem její 

výnosnost a vypočítá se ze vzorce: 

 

IN

Z
r r
l =       (3) 

 

kde rl je výnosnost (rentabilita) investice, 

      Zr – průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice, 

      IN – náklady na investici. 

 

6.1.2 Metoda doby splacení (doby návratnosti) 

 Pod pojmem „doba splácení“ je možno chápat období (počet let), za které tok výnosů 

(cash flow) dosáhne hodnoty, která je rovna původním nákladům na investici.  

Jestliže jsou výnosy životnosti investice v každém roce stejné, potom lze dobu 

splácení vypočítat ze vztahu: 

 

DS = náklady na investici / roční cash flow   (4) 

 

Pakliže jsou výnosy životnosti investice v každém roce jiné, lze dobu splácení určit 

postupným načítáním ročních částek cash flow. Tento krok se provádí tak dlouho, dokud se 

kumulované částky cash flow nerovnají investičním nákladům. 

U doby splácení mého návrhu budu vycházet z faktu, že výnosy na zamýšlenou 

investici budou po dobu 4 let neměnné. U dané metody je za nejlépe dosažené řešení 

označována ta hodnota, které je pokud možno co nejmenší, neboť určuje dobu návratnosti 

zamýšlené investice. 
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6.1.3 Metoda čisté současné hodnoty 

 U následující metody se v podstatě vychází z výpočtu současné hodnoty očekávaných 

výnosů (cash flow) a určí se tak, že jsou tyto výnosy odečteny od nákladů na realizovanou 

investici. Pro čistou současnou hodnotu platí vzorec: 

 

( ) IN
k

CF
INSHCFČSHI

n

t
t

t −
+

=−= ∑
=1 1

   (5) 

 

kde ČSHI je čistá současná hodnota investice, 

       SHCF – současná hodnota cash flow (výnosů z investice), 

       CF      – očekávaná hodnota cash flow v období t, 

       IN       – náklady na investici, 

       k         – sazba kapitálových nákladů na investici (podniková diskontní míra), 

       t          – období 1 až n (roky), 

       n         – očekávaná životnost investice v letech. 

 

Tuto metodu lze chápat jako jednu ze základních metod hodnocení investic. Proto ji 

užiji i při mých výpočtech. Aby bylo dosaženo ověření použitelnosti výsledku z této metody, 

bývá doplněna o tzv. index současné hodnoty (index výnosnosti), který říká, jestli danou 

investici přijmout či nikoliv.  

Index lze vyjádřit pomocí vzorce: 

 

IN

SHCF
IV =       (6) 

 

kde IV je index současné hodnoty, 

       SHCF – současná hodnota cash flow (výnosů z investice), 

       IN       – náklady na investici. 

 

Pokud je hodnota indexu IV > 1, je možné danou realizaci zamýšlené investice 

uskutečnit. 
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6.1.4 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Následující metoda se opět odvíjí od výpočtu současné hodnoty očekávaných výnosů 

nebo-li cash flow. Princip spočívá v nalezení takové diskontní míry, která zajistí rovnost čisté 

současné hodnoty a investičních nákladů. Výpočet se provádí iterativně (metoda pokusů a 

omylů), kde se postupně snižují rozdíly levé a pravé strany až dojde k nulovému rozdílu.  

 

Pro tuto metodu platí vzorec: 

 

         INSHCF =  

( )
IN

k

CFn

t
t

t =
+∑

=1 1
   (7) 

 

Vztah lze zapsat i takto: 

INSHCF =     (8) 

kde SHCF je současná hodnota cash flow (výnosů z investice), 

       IN       – náklady na investici, 

       CF      – očekávaná hodnota cash flow v období t, 

       k         – sazba kapitálových nákladů na investici (podniková diskontní míra), 

       t          – období 1 až n (roky), 

       n         – očekávaná životnost investice v letech. 

 

6.2 Početní vyjádření hodnocení efektivnosti investic pro návrh 

      v oblasti work-flow 

 

 Na základě vysvětlení teoretického postupu hodnocení investic je mou snahou vyčíslit 

a rozhodnout, zda zamýšlenou realizaci investice uskutečnit či nikoliv. K tomu využiji 

metody doby splácení a metody čisté současné hodnoty, protože dle mého názoru návratnost 

zamýšleného návrhu hraje důležitou roli pro pozdější rozšíření mého návrhu zabývajícího se 

automatizací dokumentace do odvětví např. personalistiky. Čistá současná hodnota potom 

poslouží jako ukazatel výnosnosti zmiňovaného návrhu. 

Nyní již lze přistoupit k vyčíslení potřebných hodnot, které jsou pro hodnocení 

investic nezbytné. 
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6.2.1 Určení jednorázových nákladů na investici 

Investiční náklady pro návrh zabývající se realizací problematiky automatizace toku 

dokumentů (work-flow) v koncernu Veolia-Transport se skládají z následujících položek: 

- SW  

- HW 

- provozní náklady (mzdy zaměstnanců účtárny, zdravotní a sociální pojištění) 

- fixní náklady (telefonní linky, kancelářské potřeby, energie, údržba SW) 

 

Náklady navrhovaného SW 

Předpokládané náklady navrhovaného SW byly vyčísleny na základě firemních 

materiálů firmy ELO Digital Office a jsou zobrazeny v tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Vyčíslení jednotlivých prvků SW 

SW 
Počet 
kusů Cena [Kč] 

Celková cena 
[K č] 

Přístupová práva A 18 17 500,00 315 000,00 

Přístupová práva B 5 39 000,00 195 000,00 

UDS modul 18 5 400,00 97 200,00 

Cena modulů 6 56 000,00 336 000,00 

Implementace (zapojení, vyškolení, dokončení stanice) - 165 000,00 165 000,00 

Σ     1 108 200,00 
 

Cena za navrhovaný SW je 1 108 200 Kč. 

 

Náklady navrhovaného HW 

Tyto náklady jsem omezil pouze na příslušný server (250 000 Kč) a skener (60 000 

Kč), protože ostatní vybavení jako je např. PC má firma Veolia Transport Morava a.s. již 

k dispozici, jak je uvedeno v kapitole č. 3.3. 

Celková cena HW činí 310 000 Kč. 
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Provozní náklady 

Provozní náklady představují celkové náklady, které zajišťují mnou zvolenou 

realizovanou činnost. Patří mezi ně mzdy zaměstnanců finanční účtárny, zdravotní a sociální 

pojištění.  

Přehled nákladů na mzdy vedoucích a běžných účetní v jednotlivých dceřiných 

společnostech je znázorněn v tabulkách 6, 7. Vycházel jsem z předpokladu, že rok má 251 

pracovních dnů, 10 placených svátků a pracovní doba zaměstnanců je 8 hodin. 

 

Tabulka 6: Náklady na mzdy vedoucích účetní 

Dceřiná společnost 
Vedoucí 
účetní 

Medián 
[K č/hod]3 

Hrubá měsíční 
mzda [Kč] 

Hrubá ro ční 
mzda [Kč] 

Veolia Transport Morava a.s. 1 199,90 34 782,60 417 391,20 

Veolia Transport Východní Čechy a.s. 1 205,70 35 791,80 429 501,60 

Veolia Transport Praha s.r.o. 1 210,20 36 574,80 438 897,60 

Veolia Transport Teplice s.r.o 1 194,30 33 808,20 405 698,40 

NERABUS s.r.o. 1 197,50 34 365,00 412 380,00 

Σ 5 1 007,60 175 322,40 2 103 868,80 
 

Tabulka 7: Náklady na mzdy běžných účetní 

Dceřiná společnost Účetní 
Medián 

[K č/hod]4 
Hrubá měsíční 

mzda [Kč] 
Hrubá ro ční 
mzda [Kč] 

Celk. hrubá roční 
mzda [Kč] 

Veolia Transport 
Morava a.s. 17 139,55 24 281,70 291 380,40 4 953 466,80 

Veolia Transport 
Východní Čechy a.s. 4 144,65 25 169,10 302 029,20 1 208 116,80 

Veolia Transport 
Praha s.r.o. 4 149,85 26 073,90 312 886,80 1 251 547,20 

Veolia Transport 
Teplice s.r.o 1 133,95 23 307,30 279 687,60 279 687,60 

NERABUS s.r.o. 
 1 137,15 23 864,10 286 369,20 286 369,20 

Σ 27 705,15 122 696,10 1 472 353,20 7 979 187,60 
 

 

                                                           

3 Při určování hrubé mzdy jsem vycházel z hodnoty mediánu, které jsem převzal z materiálu [8] 

4 Při určování hrubé mzdy jsem vycházel z hodnoty mediánu, které jsem převzal z materiálu [8] 
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Náklady zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění představují 35% z celkových 

nákladů na mzdy. 

 

Zdrav. a soc. pojištění = 10 083 056,40 · 0,35 = 3 529 069, 74 Kč 

 

Celkové provozní náklady dceřiných společností představují částku: 

 

PN = 2 103 868,80 + 7 979 187,60 + 3 529 069, 74 = 13 612 126, 14 Kč 

 

Ostatní náklady 

Do těchto nákladů zahrnuji následující položky: 

- telefonní linka dceřiných společností, energie PC a jiné (100 000 Kč/rok), 

- kancelářské potřeby (50 000 Kč/rok), 

- údržba SW, která představuje 17% z celkové částky SW a činí 188 394 Kč/rok.  

 

ON = 100 000 + 50 000 + 188 394 = 338 394 Kč 

 

Celkové investiční náklady na realizaci zamýšleného návrhu jsou: 

 

IN = SW + HW + PN + ON 

IN = 1 108 200 + 310 000 + 13 612 126, 14 + 338 394 

IN = 15 368 720, 14 Kč 

6.2.2 Očekávaná hodnota cash flow 

 Odhad očekávané hodnoty cash flow vyplývá z ušetřených finančních prostředků za 

zvolené období, které vzniknou na základě zřízení jednoho účetního centra pro všechny 

dceřiné společnosti a bude umístěno v prostorách Veolia Transport Morava a.s. Vzhledem k 

neustálému vývoji a modernizaci technologií v oblasti informačních systémů navrhuji 

realizaci projektu na období 4 let (první fáze spojená pouze s work-flow došlých faktur). 
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Daná hodnota se stává z následujících položek: 

- ušetřené náklady z platů zaměstnanců z dceřiných společností, které jsou uvedeny 

v tabulce 8, 

- ostatní náklady spojené s úsporou při zrušení účtáren v dceřiných společnostech 

(telefonní linky – 80 000 Kč/rok, kancelářské potřeby, energie – 40 000 Kč/rok). 

 

Tabulka 8: Přehled ušetřených nákladů z platů zaměstnanců z dceřiných společností 

CF 
Vedoucí 
účetní 

Hrubá ro ční 
mzda [Kč] Účetní 

Hrubá ro ční mzda 
[K č] 

Veolia Transport Východní Čechy a.s. 1 429 501,60 4 1 208 116,80 

Veolia Transport Praha s.r.o. 1 438 897,60 4 1 251 547,20 

Veolia Transport Teplice s.r.o 1 405 698,40 1 279 687,60 

NERABUS s.r.o. 1 412 380,00 1 286 369,20 

Σ 4 1 686 477,60 10 3 025 720,80 
 

CF = Ved. Úč. + úč. + Zdrav. a soc. poj. + ON 

CF = 1 686 477,60 + 3 025 720,80 + 1 649 269,44 + 120 000 

CF = 6 481 467,84 Kč 

6.2.3 Určení nákladů na kapitál 

V tomto kroku vycházím z poskytnutých informací firmy Veolia Transport Morava 

a.s., kde mi byla poskytnuta hodnota průměrné diskontní míry WACC = 11%, kterou užiji 

v následujících výpočtech. 

6.2.4 Výpočet současné hodnoty (aktualizace) očekávaných výnosů 

Současnou hodnotu očekávaných výnosů jsem vypočítal ze vzorce 2 pro období čtyř 

let, jak již bylo dříve uvedeno, očekávaná hodnota cash flow byla použita z výpočtů v 

předchozí kapitole.  

 

( ) ( ) ( ) ( )
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96,20108401
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Z výpočtu vyplývá, že současná hodnota očekávaných výnosů po dobu čtyř let činí 

20 108 401,96 Kč. 

 

Nyní jsou určeny veškeré potřebné hodnoty a je tak možno přikročit k metodám 

hodnocení investic. 

6.2.5 Praktické použití metod hodnocení efektivnosti investic 

Pro vyhodnocení efektivnosti investic mého návrhu souvisejícího s automatizací toku 

s dokumenty (work-flow) jsem použil následující metody: 

 

- metoda doby splácení, 

- metoda čisté současné hodnoty. 

 

Metoda doby splácení 

 

 Do vzorce 4, který je určen k výpočtu doby návratnosti investice jsem užil hodnot 

investičních nákladů a ročního cash flow a dospěl jsem k následujícímu výsledku: 

 

rokuDS

DS

4,2

84,6481467

14,15368720

=

=

 

 

 Doba splácení investice návrhu zabývajícího se oblastí work-flow činí 2,4 roku, což 

znamená, že je možno realizovat daný návrh, neboť doba návratnosti je dle mého názoru 

poměrně přijatelná. Po tomto období je možné, v případě potřeby a zájmu, pomýšlet na 

rozšíření work-flow i do odvětví personalistiky a mzdového účetnictví, v důsledku čehož by 

došlo k centralizaci pracovišť v celém koncernu Veolia-Transport. 
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Metoda čisté současné hodnoty 

 

 Z následující metody lze určit čistý přínos zamýšlené investice a to pomocí vzorce 5. 

 

( )

KčČSHI

ČSHI

ČSHI
t

t
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14,1536872096,20108401

14,15368720
11,01

84,64814674

1

=

−=

−
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Čistá současná hodnota činí 4 739 681,82 Kč, z čehož vyplývá, že dojde k určitým 

výnosům z navrhovaného projektu. K rozhodnutí, zda danou investici přijmout, jsem použil 

index současné hodnoty.  

 Daný index ukazuje, zda realizovanou investici uskutečnit či nikoli. Rozhodnutí se 

děje na základě výsledku tohoto indexu, který jsem vypočítal dle vzorce 6: 

 

3,1

14,15368720

96,20108401

=

=

IV

IV

 

 

Vyjde-li hodnota indexu výnosnosti, jak je také někdy označován, IV > 1, zamýšlenou 

investice lze realizovat. Z výpočtu vyplývá, že hodnota indexu 1,3 > 1 a je tak možno 

investici uskutečnit. 

 

Výsledné hodnoty jsou do jisté míry ovlivněny získáním použitých údajů, neboť se 

jedná o informace citlivé a jsou pro mé výpočty těžko dostupné. I na základě vypočítaných 

hodnot je však patrné, že zamýšlený návrh týkající se work-flow je realizovatelný a lze tak dle 

mého názoru očekávat jeho přínos pro celý koncern Veolia-Transport. 
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6.3 Teoretické vyjádření hodnocení efektivnosti investic návrhu      

      v oblasti čipových karet 

 

V návrhu v oblasti čipových karet, ve kterém se zabývám problematikou spojenou 

s inovací odbavovacího systému, je snahou vyčíslit přínosy po zavedení BČK. Na základě 

citlivosti údajů, které mi management dané firmy odmítl poskytnout, se však musím omezit 

pouze na teoretické zpracování ekonomického zhodnocení této problematiky.  

Hodnocení efektivnosti investic na základě této skutečnosti není možné provést, proto 

se alespoň pokusím o teoretické nastínění investičních nákladů potřebných na samotnou 

realizaci. Poté uvedu opět teoreticky očekávanou hodnotu cash flow, která vyplývá 

z ušetřených finančních prostředků na základě přínosů, které vzniknou z mnou navrhovaného 

řešení problematiky spojené se zavedením BČK. 

6.3.1 Určení jednorázových nákladů na investici 

Investiční náklady, které jsou zapotřebí při realizaci problematiky spojené 

s modernizací odbavovacího systému ve firmě Veolia Transport Morava a.s., se skládají 

z následujících položek: 

- náklady na vytvoření odpovídajícího Manuálu pro aplet, který je potřeba navrhnout na 

základě požadavků firmy Veolia Transport Morava a.s. a následné vložení těchto 

apletů do SAM modulů, 

- náklady na dodání a implementaci SAM modulů (společnost TelMax s.r.o.) do 

odbavovacích zařízení (USV 24C), které jsou součástí, jak již bylo dříve řečeno, všech 

vozidel dané společnosti, 

- značnou část investičních nákladů tvoří finanční prostředky potřebné na realizaci míst 

pro vyhotovování a dobíjení BČK, mezi tato místa patří předprodejní přepážky, 

informační kiosky a tankomaty, které budou zprostředkovány v příslušném počtu a na 

předem vytypovaných místech, 

- náklady spojené s clearingovým centrem ČSAD SVT Praha s.r.o., 

- provozní náklady, kam patří mzdy, zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců 

pracujících v předprodejních přepážkách dále potom náklady spojené se zhotovováním 

BČK (pořízení karet, potisk atd.), 

- fixní náklady (energie, zřízení telefonních linek, poradenství a jiné). 
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6.3.2 Očekávaná hodnota cash flow 

Hlavní položky očekávané hodnoty cash flow týkající se problematiky návrhu 

v oblasti čipových karet vyplývají z ušetřených finančních prostředků, které vzniknou na 

základě modernizace odbavovacího systému za určité časové období a jsou následující:  

- pokles plateb za penále, které vzniknou při zpožďování spojů díky zdlouhavému 

odbavování cestujících pomocí peněžní hotovosti,  

- ušetřené náklady, které vzniknou v důsledku manipulace s menším objemem 

finančních hotovostí z firmy Veolia Transport Morava a.s., manipulaci zajišťuje 

společnost Groupe 4 Securitas, a úspory vzniknou díky ne tak častým a ne tak 

objemným převozům peněz, protože převážná část transakcí je uskutečněna pomocí 

platby předem, 

- 5% nárůst tržeb související se zpřesněním odbavování, dochází ke snižování počtu 

černých pasažérů. 

 

Vzhledem k tomu, že nemám k dispozici konkrétní údaje, nemohu tak stanovit 

přesnější odhad efektivnosti investic dané problematiky. Na základě teoretického vyjádření 

investičních nákladů, očekávané hodnoty cash flow a po konzultacích, které mi byly 

poskytnuty, se však domnívám, že realizace problematiky související s návrhem v oblasti 

čipových karet by byla finančně velmi náročná a případné ušetřené náklady tak ani zdaleka 

nejsou schopny pokrýt zamýšlenou realizaci.  

Navzdory těmto negativním faktům považuji za velký přínos tu skutečnost, že firma Veolia 

Transport Morava a.s. má k dispozici finanční hotovost v podobě tzv. platby předem, díky vlastnostem 

BČK, se kterou může ihned dále nakládat, a také tu skutečnost, že dojde k  výraznějšímu poklesu 

ztráty tržeb, které vznikají v důsledku neoprávněné manipulace s finanční hotovostí ze strany řidičů 

(zadržování tržeb, krádeže atd.). 
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6.4 Zhodnocení obou návrhů 

 

Co se týká návrhu v oblasti čipových karet, je mé stanovisko následující.  

I když by došlo, díky modernizaci odbavování pomocí BČK, dle mého názoru ke 

značnému zkvalitnění služeb, kultury cestování, zkrácení dob pobytu na zastávkách a ke 

zvýšení konkurenceschopnosti dané firmy na trhu práce nejen v ČR, domnívám se, že 

v současné době není tento projekt realizovatelný a to z důvodu nesplnění základní podmínky, 

kterou je přistoupení ostatních dopravců na tuto koncepci. Na základě výše zmíněného faktu 

si myslím, že v současné době má výhodnější podmínky pro realizaci návrh v oblasti work-

flow. 

 

Návrh v oblasti work-flow, zabývající se zkvalitněním systému řízení a to především 

při dodržování uzávěrkových termínů pomocí automatizace toku dokumentů (došlých faktur), 

je dle mého názoru realizovatelný a to díky výrazné redukci personálu, rychlejší a efektivnější 

řízení práce s dokumenty a v neposlední řadě také díky pozitivnímu dopadu na celkovou 

konkurenceschopnost dané společnosti. K podpoře tohoto návrhu přispívá i ta skutečnost, že 

jsem na základě výsledků metod hodnocení efektivnosti investic (konkrétně metoda doby 

splácení a metoda čisté současné hodnoty), dospěl k době návratnosti za 2,4 roku a současná 

čistá hodnota za plánované období projektu (4 roky) činí 4 739 681,82 Kč, z čehož vyplývá, 

že dojde k určitým výnosům navrhovaného projektu. Za pozitivní považuji i tu skutečnost, že 

po uplynutí doby 2,4 roku je možné uvažovat o rozšíření wor-flow např. do mzdového 

účetnictví, případně personalistiky. Z těchto výsledků je patrné, že daná investice je přínosem 

pro celý holding Veolia-Transport. 
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7. ZÁVĚR 

 

 V mé diplomové práci jsem se zabýval vhodnou implementací systému řízení 

s využitím ITS v dopravní firmě Veolia Transport Morava a.s., která je z hlediska technické 

úrovně vybavena na základě požadavků Evropského společenství. 

 V dané firmě jsem prováděl analýzu současného stavu systému řízení a na základě 

výsledků jsem se pokusil navrhnout taková řešení, která by měla za přispění nejmodernějších 

dostupných prostředků pozitivně ovlivnit celkovou strategii a systém řízení ve zmiňované 

společnosti. 

 Navrhovaná řešení se týkají jednak inovace odbavovacího systému, díky kterému by 

mělo dojít ke zvýšení kvalit nabízených služeb, kultury cestování a zájmu o veřejnou osobní 

dopravu na území působnosti firmy Veolia Transport Morava a.s. a potom také problematiky 

spojené se zvýšením efektivnosti systému řízení, pomocí něhož by mělo dojít k digitalizaci, 

oběhu a archivaci dokumentů elektronickou formou (work-flow). Oba návrhy by mohly dle 

mého názoru výraznou měrou přispět ke zvýšení prosperity a konkurenceschopnosti dané 

společnosti. 

 Při zpracování tématu „Návrh systému řízení dopravního podniku s využitím ITS“ 

jsem dospěl k závěru, že zvolení správné strategie a systému řízení s využitím 

nejmodernějších informačních technologií se stává neodmyslitelnou součástí všech 

dopravních firem, které hodlají uspět v nelehkém konkurenčním boji na trhu práce nejen 

v ČR. 
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZNA ČEK A SYMBOL Ů 

 

BČK   Bezkontaktní čipová karta 

ČD  České dráhy 

ČR  Česká republika 

ČSN  České technické normy 

DMS  (Document management system) Správa dokumentů nebo také Systém 

pro správu dokumentů 

GPS  (Global Positioning System) Globální polohový systém 

ELDP  Elektronické listy důchodového pojištění 

EPO  Elektronické podání (nemocenské pojištění) 

HW  Hardware  

IDS  Integrovaný dopravní systém 

IDSOK  Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje 

IRR   (Internal Rate of Return) Metoda vnitřního výnosového procenta 

IS  Informační systém 

ISO (International Organization for Standardization) Mezinárodní organizace 

pro normalizaci 

ITS (Inteligent Transport Systems) Inteligentní dopravní systémy 

MIS   (Management Information system) Manažerský informační systém 

MTZ   Materiálně technické zabezpečení (sledování PHM, oleje, technické 

kapaliny, první výzbroj) 

NPV  (Net Present Value of Investment) Metoda čisté současné hodnoty 

ODIS  Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje 

PC  (Personal Computer) Osobní počítač 

PHM   Pohonné hmoty a maziva 

PVS  Portál veřejné správy 

ROI   (Return on Investment) Metoda výnosnosti investic 

SIM karta  (Subscriber identity module) účastnická identifikační karta sloužící pro 

identifikaci účastníka v mobilní síti 

SW  Software 

WACC   (Weighted Average Cost of Capital) Průměrné kapitálové náklady  


